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RESUMO 

 

A função de produção educacional é uma ferramenta usada para observar as relações entre os 

insumos da educação e seus resultados. Um dos insumos mais estudados na Economia da 

Educação é o professor, objeto de estudo dessa monografia. A partir do estudo da função de 

produção da educação e do mercado de trabalho docente, foi possível investigar sobre a 

origem e impacto do fenômeno do professor que atua fora da sua área de formação no 

aprendizado dos alunos. A carreira docente é pouco atrativa em termos de remuneração, 

principalmente considerando carreiras alternativas que exigem a mesma formação, mas 

oferecem salários relativamente mais altos. Dessa forma, em muitos casos, os sistemas 

educativos lidam com a carência quantitativa de professores e alto índice de evasão da 

carreira docente. Uma consequência disso é que professores são alocados para lecionar 

disciplinas fora da sua área de formação inicial. Espera-se que um professor qualificado, e que 

seja especialista na matéria em que leciona, seja mais eficiente na transmissão do conteúdo 

para os alunos, portanto, a ocorrência desse fenômeno pode ter impactos negativos sobre a 

qualidade da educação. A educação tem múltiplos objetivos que podem ser mensurados e, no 

caso deste trabalho, o resultado educacional analisado é o desempenho dos alunos de 3º ano 

do Ensino Médio no Enem. Com dados do Censo Escolar da Educação Básica e Enem por 

Escola, foi estimado um modelo de efeitos fixos, relacionando nota das escolas no Enem por 

área de conhecimento e proporção de docências sem formação especifica. O principal 

resultado encontrado aponta para uma relação inversa entre desempenho dos alunos e as 

proporções de docências que atuam fora da sua área de formação nas escolas e o coeficiente 

estimado é estatisticamente significativo para Redação e não significativo para as áreas de 

Linguagens, Ciência Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. 

 

Palavras-chave: Formação docente. Formação específica. Mercado de trabalho de 

professores. Enem. Ensino Médio. Efeitos fixos por escola.  
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ABSTRACT 

 

 

The educational production function is a tool used to observe the relationship between 

education inputs and its outcomes. One of the most studied inputs in Economics of Education, 

and the object of analysis here, is the teacher. Starting from studies about the educational 

production function and teacher labor market, it was possible to explore the origin and impact 

of the phenomenon of out-of-field teaching on student learning. The teaching career is not 

attractive in terms of wages, especially considering alternative careers that require the same 

training, but offer relatively higher salaries. Thus, in many cases, educational systems deal 

with a shortage of teachers and a high evasion rate in the teaching career. A consequence of 

this is that teachers are assigned to teach subjects outside their field of training. It is expected 

that a qualified teacher, and one who is an expert in the subject they teach, will be better at 

transmitting knowledge to students. Therefore, the occurrence of the out-of-field teaching 

phenomenon can have negative impacts on the quality of education. Education has multiple 

objectives that can be measured, and the educational outcome analyzed here is the 

performance of 3rd year high school students at Enem (standardized test). With data from the 

Censo Escolar da Educação Básica (school census of basic education) and Enem por Escola, 

using a fixed effects model, the impact of proportion of out-of-field teaching on the schools’ 

grade average was estimated. The main result found points to an inverse relationship between 

student performance and proportion of out-of-field teaching, and the estimated coefficient is 

statistically significant for Writing and not significant for the areas of Languages, Social 

Sciences, Natural Sciences and Mathematics. 

 

Keywords: Teacher training. Out-of-field teaching. Teacher labor market. Standardized test. 

High School. School fixed effects. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A Economia da Educação vem sendo cada vez mais estudada, e no Brasil as 

pesquisas ainda são escassas e pouco abrangentes em relação ao território nacional. A função 

de produção educacional tem como objetivo estudar como a alocação de diferentes insumos 

da educação afetam resultados escolares, buscando compreender determinantes para melhorar 

a qualidade da educação (WALTENBERG, 2006).  

O principal objeto de estudo deste trabalho é o professor. Ele é considerado um 

insumo importante para a educação e é um dos temas mais estudados na Economia da 

Educação, principalmente porque existem diversas características observáveis e não 

observáveis que compõem a sua habilidade – o que também dificulta observar seu efeito 

isolado sobre resultados escolares (BELFIELD, 2000; COSTA, 2018). As suas características 

observáveis mais estudadas são anos de experiência e formação, porém os resultados 

encontrados por estudos empíricos não são conclusivos – alguns não encontram efeito algum 

e outros encontram uma relação positiva entre esses atributos e o desempenho dos alunos 

(HANUSHEK; RIKVIN, 2006). 

As pesquisas sobre o efeito do professor buscam evidências para caracterizar os 

componentes da qualidade docente, afinal para assegurar que os alunos tenham bons 

professores é preciso identificar que atributos afetam sistematicamente o seu desempenho. 

Nesse sentido, uma preocupação é garantir um nível mínimo de qualificação docente para as 

escolas e isso é feito, dentre outros, por meio da legislação das exigências para a formação 

docente (HANUSHEK; RIKVIN, 2006). No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) de 1996 estabelece que o professor deve ser formado em licenciatura no Ensino 

Superior para lecionar na Educação Básica ou ter diploma de bacharel e complementação 

pedagógica (INEP, 2014).  Adicionalmente, pretende-se que o professor seja formado na área 

em que leciona, como estabelece a meta 15 do Plano Nacional da Educação, embora não 

existam mecanismos que efetivamente regulem ou garantam isso (COSTA, 2018). 

O fenômeno do professor que atua fora da sua área de formação atinge cerca de 96% 

dos estudantes brasileiros da Educação Básica, de acordo com dados do Censo Escolar de 

2015 (COSTA, 2018). A amostra usada neste trabalho, considerando escolas que tiveram mais 

de 50% da turma de terceiro ano de Ensino Médio prestando Enem, mostra que em 2015 43% 

das docências da área de Ciências Humanas e 30% das docências da área de Ciências da 

Natureza não tinham formação na disciplina em que lecionam. Esse fenômeno está associado 

à baixa atratividade da carreira docente e, principalmente, aos baixos salários relativos, em 
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comparação a profissões alternativas. Como consequência, indivíduos abandonam ou 

escolhem não entrar para a docência e professores de outras áreas são alocados para lecionar 

disciplinas em que faltam professores (DOLTON, 2006). 

A área de formação do professor sinaliza o seu conhecimento sobre as disciplinas. O 

conhecimento específico é importante para o exercício da profissão – um professor 

provavelmente é mais capaz de transmitir conhecimento e responder perguntas sobre um 

assunto em que recebeu treinamento (BALL, 2000; INGERSOLL, 1999). Logo, o professor 

ter formação específica na disciplina que ensina pode ser usado como um indicador de 

qualidade. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é investigar o efeito do professor que atua 

fora da sua área formação sobre o desempenho do aluno, medido pela nota média das escolas 

no Enem em 2013 e 2015.  

O Enem é um teste padronizado que é externo à escola, tendo como objetivo 

principal o ingresso dos alunos no Ensino Superior (INEP, 2014). Além disso, o Enem é uma 

avaliação final da Educação Básica, logo, captura o nível de conhecimento mais elevado dessa 

fase da vida escolar, onde, possivelmente, o conhecimento específico do professor tem mais 

efeito. O uso da nota em testes padronizados como variável dependente é comum na 

economia por sua simplicidade e por ser uma variável exógena (COSTA, 2018). Seu uso parte 

da premissa que um dos objetivos da educação é maximizar o desempenho dos alunos 

(WALTENBERG, 2006), embora o sistema educativo também tenha outros objetivos.  

A partir de dados do Censo Escolar e Enem por Escola para os anos de 2013 e 2015 

foi estimado neste trabalho um modelo de efeitos fixos, onde a variável dependente é nota das 

escolas no Enem por área de conhecimento e a variável de interesse é proporção de docências 

sem formação específica. Os resultados encontrados apontam para uma relação inversa entre 

desempenho dos alunos e as proporções de docências que atuam fora da sua área de formação 

nas escolas. Os coeficientes estimados têm baixa magnitude e são estatisticamente 

significativos para Redação e não significativos para as áreas de Linguagens, Ciência 

Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. 

O primeiro capítulo desta monografia apresenta uma revisão da literatura 

internacional e nacional sobre a função de produção da educação, mercado de trabalho 

docente e estudos que investigam a ocorrência e impactos do professor que atua fora da sua 

área de formação sobre o desempenho dos alunos, medido por nota em testes padronizados. O 

segundo capítulo contém a análise econométrica e descreve a metodologia, como foram 

construídas as bases de dados, as limitações das variáveis, o modelo econométrico empregado 

e finalmente a análise descritiva e dos resultados. 
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1. CAPÍTULO 1: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura internacional e nacional selecionada 

para tratar sobre o professor como insumo da função de produção educacional. As referências 

bibliográficas foram escolhidas partindo de textos na área de economia da educação e estudos 

da área de educação, buscando fontes que tratam sobre: a função de produção da educação, a 

escolha ocupacional pela carreira docente, o mercado de trabalho docente e o professor 

enquanto insumo da educação. Ademais, foram priorizados textos que caracterizam e/ou 

investigam sobre o fenômeno do professor que atua fora da sua área de formação, em especial 

estudos empíricos que empregam como variável explicada o desempenho do aluno medido 

por notas em testes. 

A primeira seção apresenta a função de produção da educação e relações entre 

variáveis decorrentes das pesquisas já feitas nesta área de estudo. O objetivo dessa seção é 

situar a discussão levantada neste trabalho dentro do arcabouço teórico da literatura de 

economia da educação. 

A segunda seção apresenta características gerais do mercado de trabalho de 

professores da Educação Básica e alguns determinantes da atratividade da carreira. Essa seção 

tem como finalidade apontar algumas das causas conjunturais e estruturais do problema de 

pesquisa em questão: o “professor que atua fora da sua área de formação”.  

A terceira seção descreve diretamente o problema do “professor que atua fora da sua 

área de formação” a partir da literatura internacional, com maior foco nas vias de atuação do 

professor e seus possíveis impactos sobre resultados dos alunos. 

Por fim, a quarta seção explora a bibliografia brasileira sobre o tema, situando o 

problema de pesquisa dentro da realidade brasileira e apresenta os resultados de pesquisa no 

tema realizados no país. 

 

1.1.  Função de produção da educação, insumos e resultados  

 

O estudo da oferta de educação se desenvolveu como campo a partir da teoria 

microeconômica. O modelo de função de produção educacional trata escolas (ou sistemas 

educativos) enquanto firmas, associando uma combinação de insumos a um resultado que é o 

produto final da educação. Uma das motivações principais por trás da sistematização do 

estudo da “produção de educação” foi a observação na década de 1960 de um fenômeno nos 

Estados Unidos em que, apesar de um aumento nos gastos com a educação, as avaliações de 
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desempenho escolar não apresentavam melhoras. Nesse sentido, com a função de produção 

educacional, seria possível, pelo menos em teoria, modelar a tecnologia de produção da 

educação e descobrir as combinações mais eficientes de insumos para atingir os resultados 

desejados (WALTENBERG, 2006). 

Seria intuitivo pensar que, quanto mais se gasta com educação, melhor para os 

sistemas educativos e para as condições de ensino. No entanto, não existe um consenso na 

literatura (WALTENBERG, 2006; RAMOS 2015), ou mesmo evidências garantindo que o 

aumento de gastos com insumos escolares tem efeito determinante sobre o desempenho dos 

alunos, como ilustra o fenômeno mencionado acima. Existem alguns fatores que podem 

limitar os impactos positivos esperados do aumento do investimento na educação sobre os 

resultados escolares, sendo um deles a qualidade da gestão dos recursos (RAMOS, 2015). 

Além disso, destaca-se que a maioria das pesquisas iniciais sobre o tema foi realizada em 

países desenvolvidos, que, possivelmente, já teriam alcançado um nível de educação no qual 

os retornos dos insumos monetários são decrescentes. Sendo assim, em países em 

desenvolvimento, é válida a hipótese de que o aumento dos gastos com a educação pode vir a 

ter efeitos positivos (WALTENBERG, 2006).  

Os estudos que analisam o impacto dos gastos educacionais costumam usar nota em 

teste como variável dependente (WALTENBERG, 2006), apesar disso, o sistema educativo 

tem objetivos diversos para além de maximizar o desempenho dos alunos medidos por nota 

em testes, como reduzir a taxa de abandono escolar, e que podem estar associados a diferentes 

insumos da educação (COSTA, 2018). Dessa forma, é possível que gastos com a educação 

afetem outros resultados escolares, por exemplo, a taxa de abandono. 

A função de produção educacional é uma ferramenta importante para entender os 

mecanismos e as relações entre os insumos da educação e seus produtos. Seu objetivo é 

elencar uma combinação de insumos que possibilita atingir um determinado resultado da 

forma menos custosa, e, possivelmente, encontrar uma relação de causa e efeito entre as 

variáveis (RAMOS, 2015). No caso da economia da educação, Ramos (2015) argumenta que 

não há um modelo teórico que possa ser generalizado e que suporte hipóteses de causalidade 

entre insumos e resultados. Essa característica dificulta o desenho de políticas públicas, pois é 

preciso definir insumos e avaliar se uma combinação é a mais eficiente dentre as demais. 

Sendo assim, uma discussão pertinente sobre a função de produção educacional 

concerne à escolha de qual resultado medir e quais são os insumos importantes. Qual deve ser 

o objetivo de um sistema educacional? Isto é, qual o melhor resultado possível para as escolas? 

De forma geral, é considerada a maximização do nível agregado de resultados escolares e um 
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indicador comumente usado é o de desempenho dos alunos medido por testes padronizados de 

conhecimento (WALTENBERG, 2006). Ao longo deste trabalho o desempenho acadêmico do 

aluno é considerado como o indicador principal de resultado das escolas. Isto é, a maioria dos 

estudos empíricos presentes na revisão bibliográfica utiliza o desempenho acadêmico do 

aluno medido por notas em testes como variável dependente, bem como o modelo estimado 

no capítulo 2. No entanto, este é um recorte específico deste trabalho e não fornece um 

panorama completo sobre o desempenho escolar ou sobre os ganhos advindos de frequentar a 

escola, já que a educação é multifacetada.   

Estabelecido o resultado esperado, quais insumos devem ser levados em 

consideração? São exemplos de insumos da educação: infraestrutura da escola, características 

do professor, e tamanho da turma (ou razão professor/aluno). Além de insumos não 

monetários, como: organização e autonomia da escola, ambiente social, nível de educação dos 

pais dos alunos e efeito da turma (efeito de pares
1
) (RAMOS, 2015). Características dos 

alunos e suas famílias também são insumos importantes. A conclusão mais comum nas 

pesquisas que investigaram insumos da função de produção da educação aponta para a origem 

socioeconômica do aluno como uma variável importante para o desempenho escolar 

(WALTENBERG, 2006).  

Este trabalho está particularmente interessado em analisar a alocação dos insumos da 

educação, especialmente os efeitos de características do professor sobre resultados escolares. 

Na economia da educação, o professor é um dos insumos mais estudados, isso se dá, dentre 

outros motivos, porque a função de produção educacional se destaca, quando comparada à de 

outras firmas, por depender de uma grande quantidade de trabalho (realizado em maior parte 

por professores, mas também outros funcionários das escolas). Essa preponderância do fator 

de produção trabalho na educação se manifesta numa característica comum aos sistemas 

educativos, em que a remuneração dos professores configura a categoria individual com maior 

participação no orçamento das escolas (BELFIELD, 2000). 

Uma das formas de se investigar o efeito do professor nos resultados escolares é 

destrinchando os componentes da atuação do professor para estimar o efeito de características 

específicas sobre o desempenho escolar. Características observáveis fáceis de serem isoladas 

são aquelas referentes à decisão de contratação e definição de nível salarial dos professores: o 

seu nível de experiência e de educação formal (diploma). Sendo assim, essas são 

                                                           
1
 Efeito de pares se refere à influência do contexto social dentro da sala de aula que pode afetar o desempenho 

individual dos alunos. A “qualidade” dos colegas de turma, seja em desempenho acadêmico ou comportamento, 

pode afetar resultados individuais do aluno (WALTENBERG, 2006). 
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características frequentemente consideradas na estimação do efeito docente sobre resultados 

educacionais. Alternativamente, características dos professores menos usadas nos modelos de 

função de produção educacional são: nota dos professores em testes padronizados, qualidade 

da instituição superior cursada, salário e certificação docente (HANUSHEK; RIKVIN, 2006).  

De forma geral, numa estimação da função de produção educacional, a escolha da 

variável de interesse depende, para além do objeto de estudo da pesquisa, de a característica 

do professor ser observável e/ou mensurável e estar disponível em base de dados. Nesse 

sentido, o objetivo costuma ser o mesmo: buscar informar sobre a qualidade dos professores 

(HANUSHEK; RIKVIN, 2006). Embora não seja um fator fácil de quantificar e estimar, 

estudiosos da área defendem a importância da qualidade do professor para a educação e que 

existe uma diferença significativa entre o desempenho de alunos que tiveram bons professores 

e maus professores, especialmente considerando um efeito cumulativo ao longo de vários 

anos de educação (BELFIELD, 2000). No entanto, existe uma carência de pesquisas que 

investigam o que de fato faz um bom professor – essas características são intrínsecas aos 

indivíduos (como carisma) ou são fruto de estudo e experiência? Se os atributos que fazem 

um bom professor são transferíveis, por meio de treinamento ou qualificação, poderiam ser 

obtidos no mercado (WALTENBERG, 2006). Essa questão é relevante na medida em que 

pode informar ações dos formuladores de políticas públicas ou gestores das escolas para 

aumentar o nível de qualidade do professor, seja por meio de treinamento ou nos processos de 

seleção de professores. Na seção 1.3 as características do professor e sua atuação serão 

discutidas com maior foco, dentro do escopo de pesquisa deste trabalho. 

Apesar da posição de destaque do professor dentro da função de produção, existem 

pesquisas que fazem algumas considerações no sentido contrário. Em seu estudo, Pritchett e 

Fimer (1999) concluem que o insumo professor apresenta uma relação custo-benefício pior 

que outros insumos da educação, no que se refere ao impacto no desempenho dos alunos. Não 

obstante, os autores não rejeitam a hipótese de que professores são importantes para a 

educação. Por um lado, argumentam que o papel dos professores na educação pode ter uma 

importância relativa menor que outros insumos – os autores alegam que insumos físicos da 

escola, por exemplo, têm eficácia maior em relação ao custo. Por outro lado, é possível que os 

ganhos em desempenho dos alunos advindos da atuação do professor não estejam diretamente 

relacionados à sua remuneração e, portanto, não podem ser captados na análise custo-

benefício (PRICHETT; FILMER
2
, 1999 apud BELFIELD, 2000). 

                                                           
2
 PRICHETT, L.; FILLMER, D. What education production functions really show: a positive theory of 

education expenditures. Economics of Education Review, v. 8, n. 2, p. 223-239, abril, 1999. 
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Os estudos empíricos acerca dos insumos (especialmente os insumos monetários) da 

educação têm sua maior fonte de críticas na metodologia – pela escolha de variáveis de 

controle incluídas, nível de agregação, entre outros (WALTENBERG, 2006). Um 

complicador para a estimação do efeito de insumos específicos na função de produção 

educacional é o caráter cumulativo do desempenho dos alunos (HANUSHEK; RIKVIN, 

2006). Além disso, o consumidor da educação, ou seja, o aluno, também é um insumo (via 

esforço, habilidade, condição socioeconômica), acarretando na endogeneidade do modelo 

(WALTENBERG, 2006).  

Uma das fontes da dificuldade de estimar o efeito dos professores sobre os alunos é a 

alocação não aleatória dos professores a alunos e/ou escolas. A literatura internacional 

documenta que professores tendem a escolher lecionar em escolas onde o desempenho dos 

alunos é melhor, o que pode levar a um viés, em que a relação de causalidade ocorre nos dois 

sentidos: estudantes têm desempenho melhor porque têm bons professores e/ou têm 

professores melhores porque são estudantes com melhor desempenho (HANUSHEK; 

RIKVIN, 2006). Em um estudo feito na década de 1970 nos Estados Unidos, Greenberg and 

McCall (1974) documentaram que as escolas com status socioeconômico mais baixo recebiam 

professores novatos e, aqueles professores que mudavam de locação iam para escolas com 

alunos de maior nível socioeconômico e melhor desempenho. Isto é, professores com mais 

experiência e mais qualificados eram sistematicamente alocados a escolas de maior nível 

socioeconômico e melhor desempenho (GREENBERG; MCCALL
3
, 1974, apud DOLTON, 

2006). Nesse sentido, esses resultados também reforçam a hipótese apontada no início desta 

seção de que o status socioeconômico do aluno tem impacto relevante sobre seu desempenho. 

Outro ponto importante acerca das pesquisas sobre função de produção da educação 

é que, por se tratar de uma ciência social e humana, dificilmente é possível apontar relações 

de causalidade que são generalizáveis no espaço e tempo. Os resultados encontrados para a 

relação entre duas variáveis da educação numa função de produção podem ser diferentes 

usando outra combinação de insumos ou mudando a localidade e/ou período analisado. Isso 

também implica que não encontrar resultados positivos não é suficiente para invalidar 

paradigmas teóricos. Sendo assim, este é um campo de estudo que está sempre sujeito a 

(re)estimações (RAMOS, 2015). 

 

                                                           

3 GREENBERG, D.H.; MCCALL, J.J. Teacher mobility and allocation. Journal of Human Resource, v. 9, n. 4, 

p. 480–502, 1974 
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Em suma, a função de produção da educação é um instrumento que serve para 

sistematizar o estudo da educação pela ótica da economia e observar a relação entre insumos e 

resultados escolares (RAMOS, 2015). Considerando como um dos objetivos do sistema 

escolar maximizar os resultados escolares agregados dos alunos, uma variável dependente 

frequentemente usada é o desempenho dos alunos medidos por nota em teste 

(WALTENBERG, 2006). Já o professor enquanto insumo da educação, foco deste trabalho, 

pode ter seu efeito estudado partindo de suas caraterísticas observáveis, que buscam servir 

como indicador de qualidade docente. São comumente usadas como variáveis explicativas da 

função de produção da educação anos de experiência e formação do professor (HANUSHEK; 

RIKVIN, 2006). De forma geral, o professor é considerado como um insumo importante para 

a educação, embora os resultados apresentados por estudos empíricos sejam variados em 

relação ao impacto de diferentes características do professor na educação. É difícil isolar o 

efeito do professor de outros insumos da educação, seja devido às suas características não 

observáveis (COSTA, 2018), seja porque está associado a outras variáveis da função de 

produção da educação – notadamente a relação entre condição socioeconômica dos alunos e 

qualificação do professor (HANUSHEK; RIKVIN, 2006).  

 

1.2.O mercado de trabalho dos professores: demanda, oferta e atratividade da carreira  

 

Na maioria dos países, como no Reino Unido e no Estados Unidos, o setor público é 

o maior contratante de professores, se aproximando de um mercado monopsonista. Sendo 

assim, os governos locais têm influência sobre os níveis de salário docente e sobre a função de 

produção da educação no sentido de influenciar a demanda por professores (determinando o 

tamanho das turmas, por exemplo), bem como influenciar a oferta – por meio de programas 

de incentivo de formação de professor (BELFIELD, 2000). No Brasil, a rede pública também 

é a maior empregadora de professores. Em 2017, em todas as etapas de ensino, as escolas 

públicas dominavam as escolas privadas em número de docentes. Nesse mesmo ano, no 

Ensino Médio, a rede pública contava com um número de professores mais de três vezes 

maior que a rede privada (HIRATA; OLIVEIRA; MEREB, 2019). Vale destacar que a rede 

pública não é unificada – as instâncias federais, estaduais e municipais têm seus respectivos 

sistemas de ensino e algumas regulamentações que lhes são particulares, como por exemplo, a 

seleção de professores (LOUZANO et al., 2010). 

Sobre o mercado de trabalho dos professores, Dolton (2006) aponta para a existência 

de um desequilíbrio entre oferta e demanda e alega que, em geral, os países sofrem com a 
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carência quantitativa de professores, especialmente de professores qualificados. Isso porque 

os salários oferecidos, atrelados ao orçamento dos governos, são baixos e atraem um número 

limitado de profissionais. 

A demanda por professores é influenciada por fatores como tendências demográficas, 

taxas de reprovação, tamanho de turma e jornada escolar. Como esses fatores são definidos de 

forma exógena, por taxa de natalidade e decretos legais, são pouco maleáveis e dificilmente 

ajustáveis no curto prazo (BRITTO; SATO; WALTENBERG, 2015). O tamanho da turma e 

jornada escolar são insumos da produção de educação, estando associados ao gasto com a 

educação e influenciando no número de contratações necessárias (RAMOS, 2015). 

A oferta de professores é dada pela escolha ocupacional de cada profissional. O fator 

mais associado a essa escolha é a remuneração e os benefícios de entrar para a docência, em 

comparação com carreiras alternativas. Leva-se em conta o salário inicial, a expectativa 

salarial, a progressão da carreira, a taxa de desemprego, aversão ao risco e benefícios como 

aposentadoria. Além disso, levam-se em conta também fatores não observáveis como a 

“propensão a ensinar”: supõe-se que os profissionais que decididamente querem ser 

professores têm uma curva de oferta menos elástica, ou seja, menos influenciada pelo nível 

salarial (BRITTO; SATO; WALTENBERG, 2015).  

A decisão de ser ou não professor também é influenciada pelas condições de trabalho. 

O tamanho das turmas, a segurança nas escolas e a jornada de trabalho são exemplos de 

fatores não-pecuniários que afetam o trabalho do professor. Combinadas, a baixa remuneração 

e as más condições de trabalho afugentam profissionais das salas de aula (ALVES et al., 

2016). Assim, na impossibilidade de aumentar salários para sanar carências de professores, a 

melhora em fatores não pecuniários pode aumentar a atratividade da carreira (BRITTO; 

SATO; WALTENBERG, 2015).  

Ao comparar a docência com outras profissões, observa-se que o salário médio do 

professor da rede pública é menor que o salário de outros funcionários da rede pública e 

funcionários do setor privado, incluindo professores de escolas privadas – e essa diferença 

salarial aumenta com a progressão da carreira e anos de experiência (LOUZANO et al., 2010). 

Numa comparação entre as dez ocupações com maior número de pessoas empregadas (com 

nível superior) e professores da Educação Básica, o salário-hora médio para o professor no 

Brasil ocupava a quarta posição mais baixa (dados da PNAD 2017). Estendendo a análise para 

o período de 2005 a 2017, o salário-hora médio dos professores se manteve consistentemente 

baixo, no entanto, neste período também houve uma redução da diferença salarial dos 

professores da Educação Básica em relação às outras profissões (HIRATA; OLIVEIRA; 
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MEREB, 2019). Essas observações apontam para a conclusão de que a docência é pouco 

atrativa, em termos salariais, para o nível de escolaridade que exige (nível superior) 

(LOUZANO et al., 2010). 

Ao considerar o indicador “salário anual/PIB per capita” usado pela OCDE para 

analisar atratividade da carreira, verifica-se, com dados de 2014, que a razão salário anual dos 

professores/PIB per capita brasileiro estava no mesmo patamar que países como Canadá e 

Alemanha, que são exemplos de sistemas de educação de boa qualidade. Esse dado reforça a 

ideia de que o salário, num ponto do tempo, não é o único fator que influencia a atratividade 

da carreira – é preciso considerar o salário relativo, condições de trabalho, o prestígio social, 

entre outros (HIRATA; OLIVEIRA; MEREB, 2019). 

A atratividade da carreira também está refletida na percepção social sobre a profissão 

docente. Alves et al. (2016) documentam que alunos de Pedagogia e licenciaturas, de uma 

amostra de universidades brasileira em 2015, classificam o professor da Educação Básica na 

quarta posição mais baixa de prestígio social, quando comparado a outras 12 profissões. 

Nessa pesquisa a profissão docente é vista como sendo mais prestigiosa que: assistente social, 

comerciante e bibliotecário; e menos prestigiosa que: contador, enfermeiro e policial militar. 

Isso evidencia que, no Brasil, a carreira docente tem baixo status social. Apesar de ser 

reconhecida como uma profissão relevante para a sociedade, a opinião negativa popular pode 

ser atribuída à baixa remuneração da profissão e, possivelmente, à má qualidade de formação 

de professores (ELACQUA et al., 2018). Na sua segunda edição, o Global Teacher Status 

Index de 2018, realizado pela Varkey Foundation, fez uma pesquisa em larga escala com 35 

países. Os resultados dessa pesquisa corroboram o baixo status da carreira docente no Brasil, 

nela, dos 35 países, o índice brasileiro de status do professor foi o mais baixo, a carreira 

docente foi avaliada como sendo de baixo status para 80% dos entrevistados e apenas 9% dos 

entrevistados acreditam que os alunos respeitam seus professores (DOLTON et al., 2018).  

Já a proporção aluno/professor é um exemplo de indicador que informa sobre, e está 

negativamente relacionado, às condições de trabalho docente. Para o caso brasileiro é possível 

perceber que em todas as etapas da educação a rede pública de ensino opera com uma maior 

razão aluno/docente em relação à rede privada de ensino – isto é, mais alunos por professor 

e/ou turma. Em 2017, no Ensino Médio, a razão professor/aluno da rede pública chegou a ser 

quase o dobro da rede privada (HIRATA; OLIVEIRA; MEREB, 2019). Como a rede pública 

é a maior contratante de professores, a qualidade do seu ambiente de trabalho tem peso sobre 

a atratividade da carreira docente como um todo. A literatura internacional documenta que a 

razão aluno/professor é um fator associado à rotatividade de professores, assim como o 
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tamanho das turmas. Essa relação aponta para um possível agravamento da carência de 

professores, sendo uma questão importante para informar políticas públicas que visam lidar 

com esse problema. Além disso, outros fatores de condições de trabalho que estão associados 

a uma maior taxa de rotatividade docente são: carga de trabalho e a necessidade do professor 

de atuar fora da sua área de formação (DOLTON, 2006).  

No Brasil, a escassez quantitativa de professores pode ser inicialmente explicada por 

dois fatores: a expansão do acesso à Educação Básica no final da década de 1990 e início dos 

anos 2000 e o aumento da exigência de nível de formação superior para professores de todos 

os níveis da Educação Básica, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996 

(LOUZANO et al., 2010). Para atender à maior demanda e corresponder às exigências legais, 

houve uma expansão no número de cursos de formação de professor; mesmo assim, o fator 

que parece estar mais associado à carência de professores é a falta de atratividade da carreira 

docente (COSTA, 2018). Uma evidência neste sentido é a baixa taxa de ingresso e conclusão 

nos cursos de licenciatura. Uma análise do período de 2009 a 2013 para os cursos de 

licenciatura em Física, Química e Biologia, a partir dos dados do Censo da Educação Superior, 

identificou que menos de 30% dos alunos ingressados nesses cursos em 2009, concluíram sua 

formação em 5 anos. Adicionalmente, as autoras estimam que menos da metade dos alunos 

que entraram no curso em 2009 concluiriam sua graduação em até 8 anos, com Física tendo o 

pior indicador (RABELO; CAVENAGHI, 2016).  

Uma pesquisa feita nas universidades brasileiras em 2015 perguntou se alunos 

inscritos em Pedagogia e nas licenciaturas tinham intenção de seguir carreira como 

professores. Apenas 59,6% dos alunos responderam que sim, indicando uma alta taxa de 

desistência de ingressar na profissão. A partir desse resultado, usando um modelo probit e 

estimando a probabilidade do indivíduo querer se tornar professor, Alves et al. (2016) 

confirmam as hipóteses e os resultados internacionais de que a expectativa salarial tem efeito 

significativo e positivo sobre a escolha de ser ou não professor da Educação Básica. Além 

disso, os autores atestam que a expectativa de crescimento do salário ao longo da carreira 

também é relevante para essa escolha. O baixo salário inicial do professor, bem como uma 

estrutura de progressão de carreira docente com pouco espaço para crescimento, acaba 

influenciando o perfil daqueles que escolhem ser professor.  

Pesquisas utilizando dados do Enade e Enem indicam que a maior parte dos alunos 

interessados na carreira da Educação Básica eram aqueles com baixa condição 

socioeconômica e desempenho escolar (BRITTO; SATO; WALTENBERG, 2015). Esses 

dados são confirmados por Alves et al. (2016), em que as variáveis riqueza e educação dos 
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pais estão negativamente relacionadas à escolha pela docência. Além disso, os cursos de 

licenciatura (à exceção de Física) e Pedagogia estão entre os cursos com menor proporção de 

alunos que ingressaram na universidade com pontuação acima de 600 pontos no Enem, com 

base nos concluintes do nível superior de 2014 a 2016 (HIRATA; OLIVEIRA; MEREB, 

2019). Uma conclusão é que aqueles que decidem cursar na área de Educação o fazem não 

por vocação, ou pela atratividade da carreira, mas sim porque é uma carreira acessível, que 

tem menos barreiras ao ingresso – a proporção de egressos da Educação Básica matriculados 

no Ensino Superior de magistério é alta, apesar de terem declaradamente menos interesse em 

ser professor (ELACQUA et al., 2018). 

Outra característica da profissão é ser ocupada, em sua maioria, por mulheres. A 

literatura aponta que isso se dá devido à flexibilidade de horários e à menor penalização 

salarial por períodos fora do mercado de trabalho, como acontece durante a maternidade. 

Assim, homens e mulheres respondem de formas diferentes a variações salariais. Na amostra 

de Alves et al. (2016), 70% dos entrevistados dos cursos de Pedagogia e licenciaturas eram 

mulheres e ser mulher estava positivamente associado ao interesse em ser professor. Ainda 

assim, nas últimas décadas, mulheres têm expandido suas oportunidades em empregos 

alternativos, o que levou a uma diminuição na probabilidade de que melhores alunas entrem 

para docência. Já a evasão de mulheres da carreira docente está positivamente relacionada à 

classe social e ao nível de escolaridade - mulheres com pós-graduação estão mais propensas a 

largar a profissão (BRITTO; SATO; WALTENBERG, 2015).  

Discutiu-se, nesta seção, a carência quantitativa de professores e como ela está 

associada à atratividade da carreira docente. No entanto, existe uma segunda camada dessa 

discussão que se refere à carência qualitativa de professores. Aumentar a atratividade da 

carreira docente, seja via aumento dos salários ou outros fatores, não necessariamente implica 

num aumento da competência média do corpo docente (ALVES et al., 2016). Por um lado, 

existe o argumento de que o aumento do nível de salários aumenta a produtividade daqueles 

que já atuam como professores, pois ficam mais motivados. O aumento dos salários aumenta 

a atratividade da docência e reduz as chances de abandono da carreira, reduzindo a carência 

quantitativa da área. Por outro lado, pode manter professores de menor qualidade na profissão, 

pois, sem estar associado a medidas para atrair professores habilidosos, o aumento dos 

salários generalizado não é necessariamente eficaz em aumentar a qualidade do corpo docente. 

Isso porque reduz o incentivo a investimento em programas de treinamento de professores, 

em especial para indivíduos com alto desempenho (aqueles com alto rendimento acadêmico, 
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por exemplo), que continuam tendo boas oportunidades em carreiras alternativas (DOLTON, 

2006). 

Neste sentido, a definição de um salário unificado para a categoria de professores 

baseado em currículo e anos de trabalho, como é o caso da rede pública de educação, pode 

promover um problema de seleção adversa. As matérias que sofrem de carência quantitativa 

de professores não poderiam fazer ajustes via aumento de salário, podendo implicar em uma 

redução na oferta de docentes das áreas de Matemática e Ciências, que são áreas em que 

carreiras alternativas têm melhor remuneração. Uma possível consequência disso é a queda na 

qualidade de professores dessas áreas – e, porque esse fenômeno é difícil de observar, pode 

persistir por muito tempo, podendo comprometer o desempenho dos alunos (BELFIELD, 

2000).  

Decerto, a literatura internacional descreve que as áreas de Matemática e Ciências da 

Natureza são mais afetadas pela carência de professores. Além disso, professores da área de 

Ciência da Natureza estão mais propensos a deixar a profissão e têm maior probabilidade de 

deixar a profissão antes de professores de outras áreas. Esse fenômeno está associado a 

salários relativos mais altos em ocupações alternativas (DOLTON, 2006). 

Os resultados encontrados por Alves et al. (2016) descrevem essa característica do 

mercado de trabalho docente para o caso brasileiro: os alunos de licenciatura das áreas de 

Física, Química e Biologia estão menos propensos a escolher a carreira docente. Um estudo 

feito com dados do Ensino Médio em 2009 encontrou que Física é a matéria com mais 

professores sem formação na área, e, grande parte dos professores que os substituem são 

formados em Matemática (CARMO et al., 2015). 

Esse fenômeno também está relacionado ao debate sobre a escassez quantitativa de 

professores introduzindo outro problema potencialmente relacionado à qualidade da 

educação: o professor que atua fora da sua área de formação, que acaba mascarando a real 

escassez de professores. 

 

A caracterização do mercado de trabalho de professores e determinantes da 

atratividade da carreira decente nesta seção relata que, em termos salariais, a profissão de 

professor da Educação Básica não é atrativa, fazendo com que os países operem com uma 

carência quantitativa de professores. Essa carência quantitativa está associada à rotatividade 

de professores, influenciada por indicadores como razão aluno/professor e pela necessidade 

do professor lecionar disciplinas fora da sua área de formação (DOLTON, 2006). Bem como 

à baixa taxa de conclusão nos cursos de Pedagogia e licenciaturas, ou desistência pelos alunos 
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desse curso de se tornarem professores (RABELO; CAVENAGHI, 2016; ALVES et al., 

2016). Além disso, indivíduos formados em áreas com mais alternativas de emprego e 

maiores salários relativos têm menor probabilidade de ingressar ou de continuar na carreira 

docente, como é o caso para as disciplinas das Ciências Naturais (DOLTON, 2006; ALVES et 

al., 2016), podendo ser substituídos por professores formados em outras áreas e, 

possivelmente, comprometendo a qualidade da educação.   

 

1.3. O professor que atua fora da sua área de formação  

 

O papel do professor como insumo da educação é bastante discutido e pouco 

conclusivo, e o debate sobre a formação do professor suscita controvérsias. A quantidade de 

variáveis não-observáveis presentes no trabalho do professor dificulta estabelecer conclusões 

robustas e unânimes quanto ao que faz de um indivíduo um bom professor (COSTA, 2018).  

Nos Estados Unidos, a maioria dos estudos, realizados até 1994, ao medir o efeito do 

nível de experiência e de educação do professor em relação ao desempenho dos alunos, não 

encontrou coeficientes estatisticamente significativos (HANUSHEK; RIKVIN, 2006). Nesses, 

apenas a experiência do professor apresentou uma correlação consistentemente positiva com a 

performance do aluno. Pesquisas similares realizadas em países em desenvolvimento 

encontraram resultados ligeiramente mais positivos para essas características docentes, mas 

ainda pouco significativos (HANUSHEK; RIKVIN, 2006). No Brasil, pesquisas que analisam 

a relação entre nível de formação do professor e desempenho do aluno, especialmente para os 

anos iniciais do ensino, encontram pouca ou nenhuma correlação. Louzano et al. (2010) 

argumentam que uma hipótese plausível para esses resultados é baixa qualidade dos cursos de 

formação de professores, que pode ser explicada em parte pelo rápido e mal regulamentando 

aumento do número desses cursos depois dos anos 2000. Mesmo assim, parece existir um 

entendimento generalizado de que o professor é importante para a educação.  

A habilidade de ensinar está associada à capacidade do professor de decompor seu 

conhecimento formal em pedaços palatáveis para seus estudantes – o que significa entender 

como funciona o processo de aquisição daquele conhecimento para cada faixa etária. Sendo 

assim, um componente da habilidade do professor é a sua formação. Existe um debate 

contínuo sobre como a formação do professor deve focar no conhecimento teórico da 

disciplina ou no método pedagógico – efetivamente o que ocorre é que alguns se especializam 

no método e outros no conteúdo, o que fragmenta a atuação do professor (BALL, 2000). 
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Espera-se que o conhecimento do conteúdo específico forneça ao professor mais 

instrumentos para lidar com as questões em sala de aula, para identificar a melhor forma de 

ensinar a um grupo, para identificar as dificuldades dos alunos, ou mesmo para desenvolver 

formas criativas de ensinar. A tarefa que o professor tem, de ensinar, não é genérica – requer 

o domínio do conteúdo e dos métodos de ensino específicos a cada situação que se apresenta 

na sala de aula (BALL, 2000). 

Uma forma de considerar conteúdo específico é usando como proxy a nota dos 

professores em testes. Metzler e Woessmann (2012) estimaram um modelo relacionando a 

nota dos professores em teste de uma disciplina com a nota do aluno em prova da mesma 

disciplina, sendo as provas dos alunos e professores parte da avaliação nacional de 

rendimento estudantil peruana, “Evaluación nacional del rendimento estudiantil” de 2004. Foi 

utilizada uma amostra de dados de escolas primárias da zona rural do Peru para as disciplinas 

de Matemática e Leitura. O principal resultado encontrado foi de que, para Matemática, o 

conhecimento específico dos professores (medido pela nota no teste) era positivo e 

significativamente relacionado ao desempenho dos alunos naquela matéria. Com um maior 

grau de especificação, os autores encontraram que professores com desempenho relativo 

baixo não tinham efeito sobre alunos com desempenho acima da mediana. Além disso, ao 

considerar apenas professores com diploma de nível superior, o efeito da nota do professor em 

testes perde significância, o que leva a crer que existe menos heterogeneidade de 

conhecimento da matéria entre professores com nível mais alto de educação.   

Partindo da hipótese de que uma formação na área de estudo ensinada é um bom 

indicador de qualificação e que esta serve também como proxy de conteúdo específico, a 

variável de interesse deste trabalho é a de formação de professores. Embora não exista 

consenso em relação à definição do que constitui um professor qualificado, espera-se que o 

professor seja mais capaz e motivado para ensinar uma matéria na qual é especialista 

(INGERSOLL, 1999). As pesquisas costumam considerar “formação adequada” como tendo 

um diploma de bacharelado ou licenciatura na disciplina que leciona. Pelas questões 

levantadas por Ball (2000) descritas acima, um diploma de bacharelado e licenciatura podem 

indicar elementos diferentes da habilidade docente: conteúdo específico e/ou conteúdo 

pedagógico. Ainda assim, considerando os dois, espera-se que seja possível capturar algum 

grau de ambos os efeitos. Ter um diploma não necessariamente implica em ser um bom 

professor, mas seria um padrão mínimo esperado. A premissa é de que, numa escola, a 

existência de um número significativo de docências que não atende a esse requisito estaria 

sinalizando um problema subjacente mais sério (INGERSOLL, 2002). 



23 

 

Em pesquisa feita nos Estados Unidos na década de 90, Ingersoll (1999) encontrou 

que uma grande quantidade de professores estava ensinando disciplinas não relacionadas à 

sua área de formação. As escolas mais sujeitas a esse fenômeno eram as escolas com maiores 

índices de pobreza e desempenho mais baixo, bem como escolas pequenas, que admitem 

menor grau de especialização dos professores. Na sua investigação, Ingersoll (1999) 

identificou que, na verdade, atuar fora da sua área de formação não era o padrão para a 

maioria dos professores. De forma geral, todos eles lecionavam em uma matéria principal 

congruente com sua formação, mas esses professores eram alocados para ensinar matérias 

adicionais para as quais, muitas vezes, não possuíam educação formal. 

Ingersoll (1999) argumentou que a carência de professores estava alimentando esse 

fenômeno. No entanto, enquanto o número de alunos aumentava, o problema não parecia ser o 

fluxo de professores entrando, mas sim o grande número de professores deixando a profissão. 

Ou seja, um problema de retenção de professores – que foi atribuído aos baixos salários, 

conflitos administrativos e indisciplina dos alunos. Sendo assim, uma alternativa conveniente 

e barata para a administração da escola era designar professores já presentes no corpo docente 

para outras matérias. Isso era possível porque a regulamentação em relação à atuação dos 

professores em matérias nas quais não têm formação era inexistente ou pouco rigorosa. 

Usando dados nacionais estadunidenses do estudo Longitudinal Nacional da 

Educação de 1988, Goldhaber e Brewer (1996) estimaram um modelo para medir o efeito do 

nível de qualificação do professor (medido por diploma de graduação) no desempenho do 

aluno no equivalente ao primeiro ano do Ensino Médio. O resultado encontrado foi de que o 

professor ter ou não um diploma não estava relacionado ao desempenho do aluno. Todavia, 

numa estimação com grau de especificação maior, foi considerada a qualificação do professor 

na disciplina em que ensinava, sendo o resultado encontrado para Matemática e Ciências
4
 

positivo e significativo. Isto é, pelo menos para Matemática e Ciências o professor ter 

formação nessas respectivas áreas tinha efeito sobre o desempenho do aluno.  

Utilizando a mesma base de dados, Dee e Cohodes (2008) identificaram que dentro 

da mesma escola a alocação de professores que atuam dentro da sua área de formação não era 

aleatória e estava positivamente associada ao nível socioeconômico do aluno. Sendo assim, os 

autores estimaram um modelo controlando para o viés de alocação, cuja variável dependente é 

o desempenho do aluno do Ensino Fundamental e a variável de interesse é o professor possuir 

formação na matéria que ensina ou não. A conclusão encontrada foi de que não há efeitos 

                                                           
4
 Os autores se referem a área de conhecimento “science” sem especificar que tipo de conteúdo é dado, então 

supõe-se que se refere a alguma disciplina relacionada a Ciências da Natureza.  
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significativos da área de formação do professor sobre o desempenho dos alunos. Não obstante, 

uma possibilidade apontada pelos autores é de que, para estudantes mais novos, o 

descompasso entre formação do professor e disciplina lecionada seja menos relevante porque 

o programa é menos avançado. 

 

Pensando na habilidade do professor a partir das componentes de conteúdo 

específico e método pedagógico (BALL, 2000), existem diferentes formas de medir e 

considerar essas características num modelo. A formação do professor pode ser considerada 

como uma medida de qualificação do professor e uma medida indireta do conteúdo específico. 

Além disso, o professor ter um diploma na área que leciona pode ser considerado também um 

padrão mínimo de qualidade para educação, pois se espera que o professor seja mais capaz de 

ensinar uma disciplina que domina (INGERSOLL, 1999; INGERSOLL, 2000). Dessa forma, 

a existência de um grande número de professores que lecionam fora da sua área de formação 

aponta para um problema associado à baixa atratividade da carreira docente (INGERSOLL, 

1999), potencialmente comprometendo a qualidade da educação. Os estudos citados nesta 

seção apresentam resultados diversos em relação aos efeitos do professor sobre o desempenho 

dos alunos, medido por nota em teste: Metzler e Woessmann (2012) encontraram que para 

Matemática o conhecimento específico dos professores estava positiva e significativamente 

relacionado ao desempenho dos alunos; Goldhaber e Brewer (1996) encontraram que o 

professor ter diploma na área de Matemática e Ciências tinha efeito positivo e significativo 

sobre o desempenho do aluno; por outro lado, Dee e Cohodes (2008) não encontraram efeitos 

significativos entre área de formação do professor e desempenho dos alunos. 

  

1.4.  Evidências brasileiras  

 

A discussão sobre a formação adequada e o impacto do professor na educação se 

estende ainda nesta seção, especificamente para o caso brasileiro. Contudo, para compreender 

melhor como o fenômeno do professor que atua fora da sua área de formação se manifesta no 

Brasil, faz-se necessário apresentar as questões institucionais que delimitam essa prática.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 estabelece que, para 

lecionar no Ensino Médio, é preciso ter diploma de Ensino Superior em licenciatura e, sendo 

bacharel, é necessária a complementação pedagógica. Adicionalmente, o decreto n
o
 3.276 de 

dezembro de 1999 determina que os professores devem atuar dentro do seu campo de 

conhecimento específico, de acordo com sua formação em licenciatura ou área de habilitação 
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pedagógica (COSTA, 2018). Em relação à complementação pedagógica, a resolução 

CNE/CEB Nº 02/97 estabelece que os programas especiais de formação pedagógica de 

docentes são destinados àqueles que já possuem diploma de nível superior na mesma área da 

habilitação pretendida. No entanto, fica a cargo da instituição de Ensino Superior que oferece 

esses programas verificar a compatibilidade entre área de formação e área de habilitação 

(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 1997). Isto é, embora a legislação demonstre 

algum grau de preocupação em relação à formação pedagógica e à coerência entre área de 

formação e atuação dos professores, não existe de fato um mecanismo de abrangência 

nacional que assegura a compatibilidade entre área de formação e área de habilitação 

pedagógica (COSTA, 2018). Na prática, nada impede efetivamente um indivíduo formado em 

Português de dar aulas de Matemática.  

A meta 15 do Plano Nacional da Educação (PNE), aprovado em 2014, tem como 

objetivo assegurar que todos os docentes da Educação Básica sejam graduados no nível 

superior com formação específica em licenciatura na área que lecionam, reforçando a Lei de 

Diretrizes básicas. É importante notar que resoluções como a CNE/CEB Nº 02/97 citada 

acima são de caráter especial, mas não devem ser vistas como uma alternativa aos cursos de 

licenciatura (INEP, 2014). Têm como objetivo reger a oferta de programas de 

complementação da formação docente para mitigar a falta de professores em determinadas 

áreas do conhecimento ou localidades após o aumento da exigência de qualificação para o 

professor da Educação Básica depois da LDB, em 1996, e frente ao aumento do número de 

matriculados na Educação Básica na mesma época (LOUZANO et al., 2010). 

A Figura 1 abaixo mostra a proporção de docências sem formação específica no 

período de 2007 a 2016, bem como a proporção dos alunos brasileiros que tiveram pelo 

menos um professor sem formação na área que lecionava nesse mesmo período. Na 

elaboração do gráfico, Costa, Britto e Waltenberg (2020) consideram como formação 

específica o professor ter diploma de licenciatura ou bacharelado na disciplina que leciona 

(sem considerar complementação pedagógica). A análise do gráfico mostra que, para esse 

período, a proporção de professores sem formação específica ficou relativamente estável, 

enquanto que a proporção de alunos com pelo menos um professor sem formação específica 

apresentou uma tendência sutil de crescimento. A Figura 1 retrata que, em 2016, 

aproximadamente 95% dos alunos brasileiros tiveram aula com algum professor atuando fora 

da sua área de formação – esse dado fornece uma contextualização importante para a 

discussão levantada neste trabalho, pois, se a formação específica do professor tem impacto 

significante sobre o aprendizado dos alunos, o quadro brasileiro se mostra desfavorável.  
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Figura 1 - Evolução das docências sem formação específica - Brasil, 2007 - 2016 

 

Fonte: Costa, Britto e Waltenberg (2020) com dados do Censo Escolar, Inep. 

 

Isto posto, os mesmos problemas de pesquisa apresentados na revisão de literatura 

internacional se aplicam no caso do Brasil. Apresentadas abaixo estão duas pesquisas que 

examinam o impacto do conhecimento específico dos professores, via nota em testes, no 

desempenho dos alunos. Além dessas, são apresentadas também duas pesquisas que estimam 

o efeito da formação adequada dos professores sobre o desempenho dos alunos.   

Guimarães et al. (2013) observam a relação entre o conhecimento do professor sobre 

o conteúdo ensinado e o desempenho dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental em 

Matemática. A pesquisa usa dados de testes padronizados aplicados aos professores e alunos 

de escola pública no início e no final do ano letivo de 1999 em seis estados com alto nível de 

pobreza: Rondônia, Pará, Pernambuco, Sergipe, Mato Grosso do Sul e Goiás. O modelo 

estimado é o de valor agregado, incluindo efeitos fixos das escolas para mitigar os efeitos da 

alocação não aleatória de professores entre escolas. Tem como hipótese adicional a existência 

de alocação aleatória entre alunos e professores dentro das escolas. São variáveis de controle: 

a nota do aluno no início do ano letivo, se o professor tem diploma de nível superior e se o 

professor tem habilitação pedagógica, além de variáveis de características dos alunos e das 

escolas. 
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O resultado da pesquisa mostra que o conhecimento do professor tem impacto 

positivo e significativo no desempenho do aluno. Os autores defendem então que, pelo menos 

para Matemática, o conhecimento específico é importante para a qualidade do professor. 

Sendo assim, argumentam que elevar o nível de conhecimento dos professores, especialmente 

de escolas com pior desempenho, é uma alternativa para melhorar a proficiência dos alunos 

(GUIMARÃES et al., 2013). Este resultado está de acordo com os resultados apontados por 

Metzler e Woessmann (2012), descritos na seção anterior. 

Fernandes (2013) faz uma investigação similar para alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental da rede pública estadual de São Paulo. Estima o efeito da nota do professor na 

avaliação do Sistema de Promoção na nota do aluno na avaliação do Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) para as disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática, referentes ao ano letivo de 2009. Além disso, considera o efeito de 

práticas pedagógicas empregadas em sala de aula no desempenho dos alunos. A prova 

prestada pelos professores foi realizada no início de 2010 e o seu resultado estava associado à 

possibilidade de evolução salarial. Tendo em vista que a prova foi realizada próxima do fim 

do ano letivo analisado e a existência de incentivos ao bom desempenho, o autor defende que 

o resultado na prova é uma boa medida do conhecimento específico do professor para a 

disciplina ministrada em 2009. 

O modelo estimado é o de valor adicionado, controlando para desempenho passado 

do aluno. O modelo controla também para características da escola, gestão escolar, alocação 

não aleatória entre professores e alunos e características dos professores e dos alunos. Vale 

destacar que, diferente de Guimarães et al. (2013), Fernandes (2013) não inclui controles para 

formação do professor. Não obstante, os resultados da estimação indicam que o conhecimento 

específico e adoção de práticas pedagógicas tem efeito positivo e significativo sobre a nota 

dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática. No entanto, o autor destaca que o efeito das 

práticas pedagógicas é maior e independente do conhecimento específico e, portanto, mais 

relevante (FERNANDES, 2013).  

Silva Filho (2019) investiga o efeito da formação superior docente sobre a 

proficiência dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental das redes públicas de ensino em 

Matemática e Língua Portuguesa. A variável dependente do modelo é a nota do aluno do 5º 

ano na Prova Brasil de 2015. O modelo estimado é o de valor agregado com efeitos fixos de 

escola, considerando como controle de nível de conhecimento prévio a nota do aluno na prova 

da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) prestada no final de 2013, além de controles 
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para características da escola, do professor e do aluno. A variável de interesse principal é a 

que indica se o aluno teve professor com formação superior no 4º e do 5º ano.  

O resultado encontrado não apontou a formação do professor como variável 

significativa no desempenho dos alunos em Matemática e Língua Portuguesa. Adicionalmente, 

Silva Filho (2019) faz uma análise considerando agora a formação na área em que leciona dos 

professores no 4º e 5º ano comparando com professores sem formação superior. Nessa 

estimação o autor encontra que, para Matemática, ter professores com formação superior em 

Matemática no 4º e 5º ano teve efeito positivo e significativo sobre a nota do aluno na 

disciplina.  

Em 2014 o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep) passou a divulgar o Indicador de Formação Docente (IFD), que indica a proporção de 

professores que atuam dentro da sua área de formação no Ensino Médio (quanto menor o 

indicador, mais alto o grau de distorção). Em Carmo et al. (2015) esse indicador é utilizado 

como variável de interesse para investigar o efeito da formação docente sobre o desempenho 

dos alunos, sendo a média das escolas no Enem a variável dependente. Os autores usam o 

resultado de 2013 e 2014 do Enem para estimar um modelo de mínimos quadrados ordinários 

e empregam três variáveis de controle no nível da escola: dependência administrativa 

(estadual, municipal, federal ou privada), localização em área urbana ou rural e indicador de 

nível socioeconômico. O resultado obtido indica que o IFD tem relação positiva e 

significativa com a média das escolas no Enem, embora de baixa magnitude. A partir da 

análise da amostra os autores observam que as escolas com melhores resultados no Enem 

eram também as escolas com maior IFD e que, dentre as escolas federais, estaduais, 

municipais e privadas, as escolas estaduais apresentaram o menor IFD e também o pior 

desempenho no Enem.  

As pesquisas apresentadas acima aprofundam o debate do efeito do professor sobre o 

aprendizado dos alunos. Destaca-se que todas elas consideram como proxy para aprendizado a 

nota em testes padronizados e que os efeitos investigados incidem sobre as características 

observáveis dos professores. As características observáveis apresentadas aqui são o 

conhecimento e a formação docente que, essencialmente, buscam informar quanto à qualidade 

do professor. Como já discutido, não há um consenso sobre o tipo de certificação necessária 

para assegurar a qualificação do professor. Ainda assim, acredita-se que formação dos 

professores pode afetar não só o desempenho dos alunos, como demonstrado acima, mas 

também sua habilidade de desenvolver pensamento crítico e afinidade pelas matérias 

(INGERSOLL, 1999).  
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Neste sentido, existem outros resultados escolares que podem ser medidos para 

avaliar a qualidade da educação. Costa, Britto e Waltenberg (2020) empregam a proporção de 

docências sem formação específica como variável de interesse do modelo estimado, 

utilizando como variável dependente: taxa de abandono escolar, taxa de distorção idade-série 

e taxa de reprovação. A amostra é um painel de dados do Censo Escolar de escolas estaduais e 

privadas do Ensino Médio para os anos de 2007 a 2016. O modelo estimado é o de efeitos 

fixos de escola, tendo como variáveis de controle características da escola e dos professores. 

Em linha com a discussão suscitada por Ball (2000) sobre a atuação do professor ter 

componentes de conteúdo específico e pedagógico, os autores consideram variáveis de 

interesse diferentes na estimação do modelo: um modelo considera formação específica sem 

fazer distinção entre o tipo de diploma (licenciatura ou bacharelado e sem considerar 

complementação pedagógica) e outro modelo que considera formação específica como 

conhecimento específico na área que leciona e formação pedagógica.  

Em ambos os modelos a proporção de professores lecionando fora da sua área de 

formação está positiva e significativamente associada à taxa de abandono e distorção série-

idade das escolas no Ensino Médio, embora os coeficientes estimados tenham baixa 

magnitude. Não há grande diferença no sinal e na magnitude dos efeitos estimado entre os 

dois modelos (COSTA; BRITTO; WALTEBERG, 2020). Uma possível explicação para a 

uniformidade dos resultados, considerando variáveis de interesse diferentes, aponta para a 

hipótese de que os cursos de formação de professores brasileiros têm baixa qualidade 

(COSTA; BRITTO; WALTEBERG, 2020; LOUZANO et al., 2010; ELACQUA, 2018).  

Ainda assim, os resultados encontrados por Costa, Britto e Waltenberg (2020) 

mostram que as taxas de abandono escolar e distorção idade-série parecem se agravar quando 

o professor não tem formação na disciplina que leciona. Esses indicadores apontam para um 

problema sistêmico na Educação Básica e estão relacionados ao interesse do aluno pela 

educação formal. Tendo em vista esses resultados, é possível que a formação na área de 

ensino forneça aos professores mais instrumentos para engajar os alunos, via conhecimento 

específico ou pedagógico.  

 

Retomando a discussão levantada na seção anterior e analisando o efeito de 

características do professor sobre o desempenho dos alunos, medido por nota em teste, leva-se 

em consideração agora os estudos brasileiros. Guimarães et al. (2013) e Fernandes (2013) 

identificaram que o conhecimento específico do professor tem impacto positivo e significativo 

sobre o desempenho dos alunos na disciplina de Matemática, tendo Fernandes (2013) 



30 

 

encontrado essa mesma relação positiva para a disciplina de Língua Portuguesa. Silva Filho 

(2019) aponta que, para Matemática, o professor ter formação superior nesta disciplina estava 

positiva e significativamente associado ao desempenho dos alunos. Já Carmo et al. (2015) 

encontraram uma relação positiva e significativa entre o professor atuar na sua área de 

formação e desempenho da escola no Enem. Por outro lado, considerando como variável 

dependente a taxa de abandono e de distorção série-idade no Ensino Médio, Costa, Britto e 

Waltenberg (2020) estimam que o professor que atua na sua área de formação também tem 

efeito positivo e significativo sobre esses resultados escolares.  

De forma geral, os estudos empíricos apresentados neste capítulo reforçam a hipótese 

de que o professor é um insumo importante para a educação. A partir de diferentes 

características observáveis, é possível estabelecer uma relação entre a qualidade do professor 

e desempenho do aluno. Sendo assim, é importante levar em conta o funcionamento do 

mercado de trabalho docente e os determinantes da atratividade da carreira para aumentar a 

captação e retenção de professores habilidosos e ter efeitos positivos sobre a educação. 

Considerando a formação do professor como indicador de qualificação, este capítulo relata 

que a existência de salários relativos maiores em carreiras alternativas está associada ao 

abandono da carreira docente, podendo causar ou agravar o fenômeno do professor que atua 

fora da sua área de formação e comprometer a qualidade da educação (HANUSHEK; 

RIKVIN, 2006; INGERSOLL, 1999). 

 A revisão de literatura feita no capítulo 1 serve como suporte teórico para levantar e 

interpretar as hipóteses subjacentes ao modelo de função de produção estimado no próximo 

capítulo, bem como para analisar e interpretar os resultados encontrados.  

 

  



31 

 

2. CAPÍTULO 2: METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

O objetivo deste capítulo é estimar e analisar o efeito da proporção de professores do 

Ensino Médio que lecionam disciplinas fora da sua área de formação inicial sobre o 

desempenho dos alunos no Enem nos anos de 2013 e 2015, por meio de um modelo de efeitos 

fixos. A hipótese a ser testada é a de quanto maior a proporção de professores que atuam fora 

da sua área de formação, pior o desempenho do aluno, isto é, espera-se que o coeficiente 

estimado apresente sinal negativo. O capítulo está dividido em duas seções: 2.1 metodologia e 

2.2 resultados. 

 

2.1.Metodologia 

 

2.1.1. Base de dados 

 

O painel de dados utilizado para estimar o modelo e fornecer as estatísticas 

descritivas do fenômeno estudado contém dados dos anos de 2013 e 2015. Ele foi construído 

a partir do cruzamento de duas bases de dados: Censo Escolar da Educação Básica e Enem 

por Escola. 

O Censo Escolar da Educação Básica contém informações sobre a área de formação 

dos professores e sobre as disciplinas que eles lecionam. Foram incluídas apenas as escolas 

com Ensino Médio seriado de três anos de duração, sendo desconsideradas as escolas com 

ensino profissionalizante (técnico e magistério) e as escolas federais e municipais. Desta 

forma, estão presentes na base as escolas privadas e estaduais. Essa seleção foi feita para 

manter no escopo da análise apenas escolas que têm a mesma estrutura de funcionamento. 

Além disso, foram excluídas da base as escolas que mudaram de localização entre 2013 e 

2015 (quatro escolas que eram registradas como rurais em 2013 foram registradas como 

urbanas em 2015). 

Os dados do Enem por Escola foram obtidos online, tendo sido divulgados pelo Inep 

entre os anos de 2010 a 2015 (INEP, 2017).  As escolas presentes nesta base de dados, de 

acordo com os critérios do Enem por Escola divulgados em nota explicativa (INEP, 2013; 

INEP, 2015), são aquelas em que, concomitantemente:  

a) os alunos matriculados no 3º ano do Ensino Médio regular foram declarados no 

Censo Escolar daquele ano;  
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b) os alunos participantes realizaram as quatro provas objetivas e a prova de redação 

e obtiveram nota maior que zero em todas elas;  

c) pelo menos dez alunos do 3º ano do Ensino Médio participaram do Enem;  

d) pelo menos 50% dos alunos concluintes, de acordo com o registro no Censo 

Escolar daquele ano, participaram do Enem. 

Sendo assim, a unidade observacional neste trabalho é a escola – e o cruzamento das 

bases de dados do Censo e do Enem foi feito pelo identificador da escola. Idealmente a 

unidade observacional seria o aluno, no entanto, a base de dados divulgada online pelo Inep 

fornece apenas os resultados do Enem por escola, sendo impossível desagregar os dados por 

aluno. É importante notar que a agregação dos dados pode acarretar em vieses na estimação 

do efeito da variável de interesse (COSTA, 2018). 

A Tabela 1 mostra o universo de análise presente no painel de dados usado na 

estimação. Embora a unidade observacional seja a escola, totalizando em 26.450 observações, 

os resultados das estimações representam mais de 3,5 milhões de alunos no Ensino Médio 

brasileiro e mais de 200 mil professores. 

 

Tabela 1 – Dimensão do universo de análise em relação a todas as escolas do Ensino 

Médio – Brasil 2013 e 2015 

 

2013 2015 

 # % # % 

Alunos 3.563.833 43 3.930.256 49 

Docentes 216.303 43 240.424 46 

Escolas 12.865 47 13.585 48 

Fonte: Elaboração própria com dados do Censo Escolar  

 

2.1.2. Variável explicada: nota média da escola no Enem  

 

A variável explicada usada neste trabalho é a nota média da escola no Enem presente 

na base de dados do Enem por Escola. Ela é calculada a partir da média de desempenho dos 

alunos por escola para cada uma das quatro áreas do conhecimento e redação: Linguagens, 

códigos e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas 

tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias.  

A nota do Enem é calculada com base na Teoria de Resposta ao Item (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, 2011), uma metodologia que usa o item como unidade de análise. 

Diferente da pontuação da prova de Redação, que varia de 0 a 1000, sob a metodologia de 
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Teoria de Resposta ao Item, os valores máximos e mínimos das notas das provas objetivas 

dependem das características dos itens nas provas. Sendo assim, as notas das provas de 

diferentes áreas do conhecimento não são comparáveis, pois seguem uma escala diferente. 

Além disso, essa metodologia permite que, se provas diferentes de uma mesma área de 

conhecimento têm grau de dificuldade semelhante, elas podem ser comparadas mesmo se 

aplicadas em momentos diferentes no tempo.  

Como referido no capítulo 1, o desempenho do aluno medido por teste padronizado é 

comumente usado como variável explicada (WALTENBERG, 2006) e é um indicador 

frequentemente utilizado entre formuladores de políticas e estudiosos da economia da 

educação por sua simplicidade e também porque, sendo fruto de uma avalição externa, não 

sofre interferência das escolas. É, portanto, uma variável exógena à escola (COSTA, 2018). É 

importante notar que o desempenho em testes padronizados informa especificamente sobre 

um dos aspectos da educação, considerando o objetivo da escola de maximizar o aprendizado 

médio dos alunos. No entanto, o sistema educativo pode ter objetivos múltiplos, e, portanto, 

esse indicador não fornece um panorama completo. Por exemplo, pode ser igualmente 

importante para o sistema educativo maximizar o número de alunos que concluem a Educação 

Básica, e as características escolares que promovem melhor desempenho podem não ser as 

mesmas que promovem menor taxa de abandono escolar (COSTA, 2018). 

No capítulo 1, nas seções 1.3 e 1.4, a maior parte dos estudos citados usa a nota em 

testes padronizados como variável explicada
5
. Nas considerações sobre os resultados do seu 

estudo Dee e Cohodes (2008) levantam a hipótese de que é possível que, para etapas menos 

avançadas do ensino, a formação do professor, ou seu nível de conteúdo específico, seja 

menos relevante. Dessa forma, sendo a formação do professor uma medida de conteúdo 

específico e a adequação entre área de formação e área lecionada uma medida de qualificação 

do professor, é importante levar em consideração o nível educacional a ser analisado. 

Adotando a hipótese de que séries mais avançadas têm maior necessidade de professores com 

domínio do conhecimento de conteúdo específico (INGERSOLL, 2002), uma vantagem de 

usar a nota do Enem é que ela compreende o nível mais avançado da Educação Básica. Sendo 

assim, o uso de dados de desempenho dos alunos do 3º ano do Ensino Médio possibilitaria 

observar os efeitos da formação adequada dos professores onde seu impacto é maior. 

Em contrapartida, a utilização de resultados do Enem como variável explicada pode 

incorrer em viés de seleção. A participação no Enem, desde a sua concepção, em 1998, é 

                                                           
5
 Metzler e Woessmann (2012), Goldhaber e Brewer (1996), Dee e Cohodes (2008), Guimarães et al. (2013), 

Fernandes (2013), Silva Filho (2019) e Carmo et al. (2015). 
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voluntária. Em 2009, após sua primeira reformulação, o Enem passou a ter como objetivo 

principal servir de instrumento de ingresso no Ensino Superior, alegando fornecer 

“informações confiáveis a respeito da proficiência individual dos participantes” (INEP, 2017). 

Sendo assim, é possível que, ao utilizar esse recorte de dados para medir desempenho 

acadêmico, estejam sendo capturados aqueles alunos que desejam cursar o nível superior e 

que, possivelmente, já teriam interesse maior pelos estudos (mais esforçados). Sendo este o 

caso, esse viés pode acarretar na sobrestimação do efeito da formação específica do professor. 

 

2.1.3. Variável de interesse: proporção de docências sem formação específica  

 

A variável de interesse, proporção de docências sem formação específica, busca 

medir o impacto do professor que atua fora da sua área de formação sobre o desempenho dos 

alunos. Essa variável leva em consideração o conceito de docência: atuação do professor em 

cada disciplina e turma, pois um mesmo professor pode lecionar mais de uma disciplina em 

uma mesma turma. São considerados docentes apenas os profissionais da escola responsáveis 

pela regência da classe (COSTA, 2018).  

O indicador de proporção de docências sem formação específica foi calculado com 

as doze disciplinas obrigatórias integrantes do currículo escolar, agrupadas de acordo com as 

quatro áreas do conhecimento consideradas pelo Enem. A área de Linguagens, códigos e suas 

tecnologias englobam Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Artes e Educação Física; 

Matemática e suas tecnologias engloba apenas a própria Matemática; Ciências da Natureza e 

suas tecnologias engloba Biologia, Física e Química; e Ciências Humanas e suas tecnologias 

englobam História, Geografia, Filosofia e Estudos Sociais/Sociologia (CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2012). O cálculo foi feito por Costa (2018), baseado na 

metodologia usada pelo Inep (2014) para calcular o indicador de adequação de formação do 

docente da Educação Básica com dados do Censo Escolar. O Inep classifica as docências de 

acordo com a Tabela 2 abaixo.  

Para este trabalho, é considerado que o professor tem formação específica se ele é 

formado na área em que atua, não discriminando por tipo de diploma – o indicador calculado 

inclui os docentes com formação superior em licenciatura ou bacharelado na mesma 

disciplina que lecionam independente de ter complementação pedagógica (grupos 1 e 2). 

Assim, a definição do que configura ter formação específica (grupos 1 e 2) reflete a ideia de 

que professores são mais capazes de lecionar matérias em que são especialistas 
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(INGERSOLL, 1999; INGERSOLL 2002) e dá mais peso à componente de conhecimento de 

conteúdo específico do professor.  

 

Tabela 2 – Categorias da adequação de formação docente em relação à disciplina 

lecionada 

Grupo Descrição 

1 

Docentes com formação superior de licenciatura na mesma 

disciplina que lecionam, ou bacharelado na mesma disciplina com 

curso de complementação pedagógica concluído. 

2 

Docentes com formação superior de bacharelado na disciplina 

correspondente, mas sem licenciatura ou complementação 

pedagógica. 

3 

Docentes com licenciatura em área diferente daquela que leciona, 

ou com bacharelado nas disciplinas da base curricular comum e 

complementação pedagógica concluída em área diferente daquela 

que leciona. 

4 
Docentes com outra formação superior não considerada nas 

categorias anteriores. 

5 Docentes que não possuem curso superior completo. 
 Fonte: INEP, 2014. 

 

Foram desconsiderados da amostra os professores sem Ensino Superior (grupo 5) 

porque este estudo está interessado em analisar os efeitos do professor de ter ou não formação 

específica e não do seu nível de escolaridade. Manter professores sem formação superior no 

escopo da análise poderia conduzir à sobrestimação do efeito da formação específica 

(COSTA, 2018). De todo modo, mais de 90% dos professores na base do Censo Escolar de 

2013 e 2015 tinham formação superior (COSTA, 2018; INEP, 2014).   

Assim como com a variável explicada, a delimitação da variável de interesse também 

está sujeita a vieses. Espera-se, como visto na revisão de literatura e no parágrafo acima, que 

um professor formado na área em que leciona tenha mais recursos para transmitir conteúdo 

para os alunos (INGERSOLL, 1999). No entanto, é possível que um professor lecione uma 

disciplina fora da sua área de formação (professores dos grupos 3 e 4) há bastante tempo, de 

forma que ele pode ter acumulado conhecimento suficiente sobre a matéria, sendo pouco 

distinguível, em termos de conteúdo específico, de um professor formado na área. Não há 

variáveis disponíveis na base de dados que permitam controlar este aspecto, logo, se existirem 

muitos professores que atuam há muitos anos fora da sua área de formação na base de dados, 

é possível que o efeito de não ter formação específica seja subestimado. A variável de 
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interesse não é capaz de captar essa nuance, bem como outros efeitos não observáveis, como a 

motivação ou didática do professor (COSTA, 2018). 

Por fim, a variável de interesse informa quantas docências lecionam fora da sua área 

de formação, isto é, é uma medida de quantas disciplinas são ministradas por professores sem 

formação específica. Sendo assim, o indicador não leva em consideração a quantidade de 

alunos afetados por esse fenômeno. Essa distinção pode ser importante se considerada a 

desigualdade no acesso ao ensino de qualidade e a professores qualificados (INGERSOLL, 

2002).  

Com base nos estudos mencionados no capítulo 1 nas seções 1.1 e 1.3, é razoável 

supor que existe uma alocação não aleatória de professores a alunos e/ou escolas. Professores 

qualificados tem maior probabilidade de trabalhar em escolas com nível maior de 

desempenho que, possivelmente, também são escolas com maior nível socioeconômico 

(HANUSHEK; RIKVIN, 2006; GREENBERG; MCCALL, 1974, apud DOLTON, 2006). 

Essas escolas também têm maior probabilidade de ter menos professores lecionando fora da 

sua área de formação (INGERSOLL, 1999). Ademais, pode existir alocação não aleatória de 

professores a alunos dentro de uma mesma escola, como documentado por Dee e Cohodes 

(2008). Fatores como a preferência do professor, a direção da escola e sorteio influenciam 

nessa alocação, bem como outros fatores não observáveis como a qualidade da gestão da 

escola, pressão dos pais e alunos (que pode ser maior em escolas privadas) (COSTA, 2018). 

Em suma, se os melhores professores são alocados para as melhores escolas ou turmas, 

espera-se que, em algum nível, as menores proporções de docências sem formação específica 

estariam nas escolas ou em turmas com melhor desempenho – o que resulta numa 

endogeneidade entre variável explicada e explicativa e pode incorrer em um viés positivo no 

efeito da variável de interesse (COSTA, 2018; SILVA FILHO, 2017).  

 

2.1.4. Modelo econométrico  

 

Na seção anterior foi descrita uma fonte de endogeneidade do modelo: a alocação 

não aleatória dos professores a alunos e escolas. Isso porque se a alocação de professores 

qualificados está positivamente correlacionada com o desempenho dos alunos, como sugere a 

bibliografia citada neste trabalho
6
, então pode existir uma causalidade reversa. Isto é, maiores 

notas no Enem (variável dependente) causam menores proporções de docências sem formação 

                                                           
6
 Hanushek e Rikvin (2006), Greenberg e McCall (1974) apud Dolton (2006), Ingersoll (1999), Dee e Cohodes 

(2008), Silva Filho (2019) 
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específica (variável de interesse), o que pode acarretar na sobrestimação do efeito da variável 

de interesse (COSTA, 2018; GUIMARÃES et al., 2013). 

O modelo de efeitos fixos permite atenuar a endogeneidade caracterizada acima, pois 

permite que a parte fixa do erro incorpore as características não observáveis das escolas que 

influenciam na estimação e que não são captadas pelas variáveis explicativas 

(WOOLDRIDGE, 2013).  

Sob o modelo de efeitos fixos, o efeito não observável das diferentes características 

das escolas que estão correlacionadas com a variável dependente ou com as variáveis 

explicativas, e que não mudam de um ano para o outro, é eliminado por meio da diferenciação 

dos dados no tempo (WOOLDRIDGE, 2013). É uma forma de considerar elementos não 

observáveis e variáveis omitidas da escola, como a alocação não aleatória entre professor e 

escola, dentre outras possíveis fontes de endogeneidade. O modelo completo tem a estrutura 

abaixo:  

 

Yi,t  =  β1Xi,t  +  β2Zi,t  +  β3Wi,t  +  δt  +  γi, onde     (1) 

 

Y = Média da escola no Enem 

i = Escola 

t = Ano 

Xi,t = Proporção de docências sem formação específica 

Zi,t = Controles da escola 

Wi,t = Controles dos professores 

δt = Efeitos fixos de ano 

 γi = Efeitos fixos da escola 

  

Os controles da escola e dos professores foram incluídos para mitigar vieses 

advindos de variáveis omitidas. As variáveis de controle foram extraídas da base de dados do 

Censo Escolar e estão listadas na Tabela 4, na seção 2.2.1. 

O modelo de efeitos fixos requer pelo menos dois períodos de tempo para a 

estimação – a fonte mais recente de dados do Enem por Escola é de 2015, último ano em que 

o Inep divulgou esses dados, e o ano de 2013 foi usado como a base de comparação, 

permitindo um intervalo de dois anos entre os dados. Foram estimados cinco modelos  com 

amostra balanceada para cada uma das quatro áreas do conhecimento do Enem e redação com 

os anos de 2013 e 2015: um modelo de mínimos quadrados agrupados e quatro modelos de 
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efeitos fixos com adição gradual dos efeitos fixos e variáveis de controle para observar a 

robustez do efeito estimado.  

Antes de apresentar os resultados da estimação é importante considerar as limitações 

metodológicas do modelo, mesmo depois da inclusão de variáveis de controle e de efeitos 

fixos. A variável de interesse é limitada por não conseguir captar aspectos do professor como 

didática e motivação. Além disso, são fontes de possíveis vieses positivos: a alocação não 

aleatória entre professor e aluno dentro das escolas, viés de seleção decorrente de o Enem ser 

meio de acesso ao Ensino Superior e ter participação voluntária. A presença de um alto 

número professores que lecionam uma matéria fora da sua área de formação há muito tempo é 

uma fonte de possível viés negativo.  

 

2.2. Resultados 

 

Nesta seção são apresentadas as estatísticas descritivas que caracterizam o painel de 

dados apresentado na metodologia e a análise dos resultados obtidos a partir da estimação do 

modelo econométrico. O objetivo desta seção é caracterizar o fenômeno do professor que atua 

fora da sua área de formação para a amostra considerada neste trabalho, bem como analisar o 

seu efeito estimado sobre o desempenho dos alunos, com base na discussão teórica presente 

no capítulo 1. 

 

2.2.1. Análise descritiva 

 

A Tabela 3 abaixo apresenta os valores amostrais médios da variável de interesse por 

área de conhecimento nos anos analisados. Entre 2013 e 2015 é possível observar uma 

pequena, mas generalizada, queda de docências sem formação específica no Ensino Médio 

nas escolas presentes na base de dados. A área de Ciências Humanas apresenta a maior 

proporção de docentes sem formação específica, seguida pela área Ciências da Natureza. A 

maior incidência de professores sem formação especifica nas Ciências da Natureza está em 

consonância com a literatura apresentada no primeiro capítulo, sendo apontada como uma 

área sujeita a evasão docente devido à existência de carreiras alternativas mais atrativas 

(DOLTON, 2006). Por outro lado, Matemática é a área do conhecimento com maior índice de 

adequação da formação docente.  
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Tabela 3 – Proporção de docências sem formação específica (por área do conhecimento) 

Proporção de docências sem formação 

específica 
2013 2015 

Linguagens 27,07 26,89 

Ciências Humanas 43,97 42,92 

Ciências da Natureza 30,73 30,58 

Matemática 19,35 18,50 

Fonte: Elaboração própria usando dados do Censo Escolar e Enem por escola 2013 e 2015 – Inep. 

 

Em 2013, Física, Filosofia, e Sociologia eram as disciplinas com mais professores 

sem formação específica, conforme a Figura 2
7
 abaixo (INEP, 2014). De fato, a literatura 

brasileira aponta que Física tem alta incidência de professores sem formação na área e que 

alunos de licenciatura de Física estão menos propensos a concluir sua formação e entrar para 

carreira docente (RABELO; CAVENAGHI, 2016; CARMO et al., 2015).  Ademais, a alta 

proporção de docências sem formação específica em Filosofia e Sociologia contribui para que 

esta área do conhecimento tenha o indicador mais baixo da amostra. Uma possível explicação 

para essa ocorrência é que apenas em 2008 essas disciplinas passaram a integrar o currículo 

escolar do Ensino Médio como disciplinas obrigatórias (COSTA, 2018). 

 

Figura 2 – Distribuição dos docentes das disciplinas da grade curricular comum do Ensino 

Médio segundo as categorias de formação inicial propostas – Brasil 2013 

 

Fonte: INEP, 2014 

                                                           
7
 Conforme explicado na metodologia, “formação específica” aqui se refere aos grupos 1 e 2 de categorias de 

classificação docente do Inep. 
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Uma característica geral que pode ser observada na Figura 2 sobre as proporções de 

docências sem formação específica é que as áreas do conhecimento com mais de uma 

disciplina apresentam heterogeneidade na incidência de professores com formação adequada 

(grupos 1 e 2). Em 2013, na área de Linguagens, códigos e suas tecnologias, enquanto Língua 

Portuguesa tinha mais de 80% dos professores com formação específica, Língua Estrangeira e 

Artes tinha menos de 50%. Na área de Ciências Humanas, em 2013, História e Geografia 

contavam com entre 80% e 68% de professores com formação adequada, e Sociologia menos 

de 30%. Essa discrepância pode ser observada também nas Ciências da Natureza, em que, em 

2013, Biologia contava com mais de 75% dos professores com formação adequada, enquanto 

Física menos de 45% (INEP, 2014). 

A Tabela 4 apresenta a lista completa das variáveis utilizadas nas estimações e suas 

estatísticas descritivas. As variáveis de controle foram construídas a partir da base de dados 

do Censo Escolar. Uma característica da base de dados usada é que 97% das escolas da base 

são urbanas e mais da metade é estadual (53%). Estão localizadas, majoritariamente, no 

Sudeste (43%), seguido pelo Nordeste (25%) e Sul (16%).  

Os professores da amostra, na sua maioria, são formados em licenciatura (90%). Isto 

é, considerando as categorias da adequação de formação docente em relação à disciplina 

lecionada do Inep (Tabela 2 na seção 2.1.3), a maioria dos professores da base estão no grupo 

1 ou grupo 3, o que também pode ser verificado na Figura 2. No entanto, isso não significa 

que sejam licenciados em todas as disciplinas que lecionam e, portanto, não configuram como 

tendo formação específica de acordo com os critérios deste trabalho. Isso implica que os 

professores bacharéis sem complementação pedagógica que atuam na sua área de formação 

(grupo 2) não têm presença expressiva na base de dados. Logo, espera-se que o efeito 

capturado pela variável de interesse na estimação seja majoritariamente referente ao efeito de 

professores formados em licenciatura na área em que lecionam. 

As variáveis de controle no geral representam características observáveis da escola 

de infraestrutura, localização, características e condição de trabalho dos professores, bem 

como características do corpo docente e discente. Os controles da escola são variáveis 

binárias, com exceção de: quantidade de computadores para uso dos alunos per capita, 

número de funcionários per capita, razão aluno/docente, quantidade média de turmas por 

docente e proporção de alunos brancos matriculados.  

As variáveis categóricas de indicador de nível socioeconômico, disponíveis na base 

de dados do Enem por Escola, e proporção de alunos brancos matriculados são as variáveis de 

controle de situação socioeconômica. A variável de nível socioeconômico da escola utilizada 
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adota sete categorias: muito alto, alto, médio alto, médio, médio baixo, baixo e muito baixo – 

sua distribuição dentro da amostra pode ser observada na tabela abaixo. É importante destacar 

que, enquanto 63% das escolas da amostra são classificadas entre médio alto e muito alto, 

apenas 17% são classificadas com nível socioeconômico de médio baixo a muito baixo. Isso 

pode ser consequência do critério de inclusão do Enem por Escola, detalhado na metodologia, 

bem como um indicativo do viés de seleção de que seriam capturadas as escolas cujos alunos 

estão mais focados no ingresso no Ensino Superior, em que o interesse e acesso ao Ensino 

Superior pode estar associado a níveis socioeconômicos mais altos.  

 

Tabela 4 - Estatísticas descritivas 

Variáveis Observações Média 
Desvio 

Padrão 
Mín Máx 

Ano do censo 26.450 - - 2013 2015 

Variáveis de interesse 

Docências sem formação 

específica (%) - Linguagens  
26.395 26,98 21,06 0 100 

Docências sem formação 

específica (%) – C. Humanas  
26.352 43,43 23,24 0 100 

Docências sem formação 

específica (%) – C. da Natureza  
26.315 30,65 26,81 0 100 

Docências sem formação 

específica (%) - Matemática  
25.589 18,92 30,98 0 100 

Variáveis dependentes 

Média das escolas no Enem - 

Linguagens 
26.450 509,20 45,03 365,77 681,23 

Média das escolas no Enem - 

Redação 
26.450 551,83 80,56 196,67 930,00 

Média das escolas no Enem - 

Ciências Humanas 
26.450 549,09 49,91 384,74 738,79 

Média das escolas no Enem - 

Ciências da Natureza 
26.450 490,42 49,45 382,43 734,03 

Média das escolas no Enem - 

Matemática 
26.450 514,15 72,42 372,45 873,65 

Controles da escola 

Privada 26.450 0,47 0,50 0 1 

Urbana 26.450 0,97 0,17 0 1 

Norte 26.450 0,07 0,25 0 1 

Nordeste 26.450 0,25 0,43 0 1 

Sudeste 26.450 0,43 0,50 0 1 

Sul 26.450 0,16 0,37 0 1 

Centro-Oeste 26.450 0,09 0,29 0 1 

Prédio escolar 26.450 0,99 0,09 0 1 

Água filtrada 26.450 0,94 0,24 0 1 
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Variáveis Observações Média 
Desvio 

Padrão 
Mín Máx 

Energia elétrica inexistente 26.450 0,00 0,01 0 1 

Esgoto sanitário precário 

(inexistente ou fossa) 
26.450 0,30 0,46 0 1 

Coleta periódica de lixo 26.450 0,99 0,11 0 1 

Sala da diretoria 26.450 0,97 0,17 0 1 

Sala de professores 26.450 0,97 0,16 0 1 

Laboratório de informática 26.450 0,88 0,32 0 1 

Laboratório de ciências 26.450 0,61 0,49 0 1 

Sala de atendimento especial 26.450 0,20 0,40 0 1 

Quadra de esportes 26.450 0,82 0,38 0 1 

Cozinha 26.450 0,88 0,32 0 1 

Biblioteca 26.450 0,80 0,40 0 1 

Televisão 26.450 0,94 0,24 0 1 

DVD 26.450 0,89 0,31 0 1 

Antena parabólica 26.450 0,46 0,50 0 1 

Copiadora 26.450 0,80 0,40 0 1 

Retroprojetor 26.450 0,73 0,44 0 1 

Impressora 26.450 0,93 0,25 0 1 

Internet 26.416 0,98 0,13 0 1 

Alimentação 26.450 0,57 0,50 0 1 

Quantidade de computadores 

para uso dos alunos per capita 
25.807 0,15 0,60 0 76 

Número de funcionários per 

capita* 
26.450 0,42 0,88 0,03 92 

Razão aluno/docente** 25.917 12,55 6,69 0,06 35,4 

Quantidade média de turmas por 

docente** 
26.179 4,48 1,79 1 10,36 

Proporção de alunos brancos 

matriculados 
26.450 34,06 25,70 0 100 

Indicador de nível 

socioeconômico – Muito alto 
25.953 0,15 0,36 0 1 

Indicador de nível 

socioeconômico - Alto 
25.953 0,23 0,42 0 1 

Indicador de nível 

socioeconômico – Médio alto 
25.953 0,25 0,43 0 1 

Indicador de nível 

socioeconômico – Médio 
25.953 0,20 0,40 0 1 

Indicador de nível 

socioeconômico – Médio baixo 
25.953 0,11 0,31 0 1 

Indicador de nível 

socioeconômico - Baixo 
25.953 0,05 0,23 0 1 

Indicador de nível 

socioeconômico – Muito baixo 
25.953 0,00 0,07 0 1 

Controle de professores 

Idade média dos docentes 26.443 40,25 4,08 24,75 56,75 
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Variáveis Observações Média 
Desvio 

Padrão 
Mín Máx 

Proporção de docentes com 

licenciatura 
26.443 0,90 0,11 0 1 

Proporção de docentes com 

alguma pós-graduação 

(especialização, mestrado ou 

doutorado) 

26.443 0,40 0,23 0 1 

Fonte: Elaboração própria utilizando dados do Censo Escolar e Enem por Escola 2013 e 2015 – Inep. 

As variáveis dummy de controle da escola, que vão de prédio escolar a alimentação, assumem valor 1 se a escola 

possui o atributo listado 

* As variáveis são per capita em relação às matrículas do ensino médio na amostra. 

** Foi excluído 1% da cauda superior da distribuição devido a valores discrepantes. A distribuição inferior foi 

mantida por condizer com a realidade. 

 

As notas das escolas em Redação e Matemática se destacam por apresentarem uma 

maior dispersão (o desvio padrão é consideravelmente maior que a nota das outras provas). A 

maior variabilidade da nota média das escolas em Redação provavelmente é decorrente desta 

ser a única pontuação que não segue a Teoria de Resposta ao Item, o que significa que as 

notas podem variar de 0 a 1000. É importante notar que, devido ao sistema de pontuação do 

Enem, explicado na seção 2.1.2, não é possível comparar a média das notas entre as áreas do 

conhecimento. 

 

Figura 3 – Desempenho no Ensino Médio por docências sem formação específica 

Brasil – 2013 e 2015 
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Fonte: Elaboração própria utilizando dados do Censo Escolar e Enem por Escola 2013 e 2015 – Inep. 

 

A Figura 3 representa a relação entre a distribuição das notas das escolas no Enem e 

a proporção de docências sem formação específica por área do conhecimento. Em todas as 

áreas é possível observar que notas mais altas no Enem estão associadas a menores 

proporções de docência sem formação específica – isso pode ser percebido na reta decrescente 

nos gráficos. Este é um primeiro indicativo de que talvez a proporção de docências sem 

formação específica tenha impacto negativo sobre o desempenho dos alunos.  

 

2.2.2. Estimações 

 

As tabelas 4, 5, 6, 7, 8 apresentam os resultados obtidos a partir da estimação das 

regressões propostas. De forma geral, o coeficiente da variável de interesse mantém o sinal 

negativo conforme são adicionadas as variáveis de controle – essa é a relação esperada entre 

desempenho dos alunos e proporção de docências sem formação específica, conforme visto na 

Figura 3 e na revisão bibliográfica.  Ainda assim, na maioria das áreas, os resultados perdem 

significância estatística com a adição dos efeitos fixos de ano e com a subsequente adição de 
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variáveis de controle. Isto é, conforme são adicionados recursos para isolar o efeito da 

variável de interesse, este perde significância e magnitude.  

Os resultados analisados nesta seção são interpretados com base na discussão teórica 

presente no capítulo 1, especialmente os estudos empíricos apresentados nas seções 1.3 e 1.4. 

Todavia, é importante frisar que esses estudos servem como um referencial, pois não é 

possível compará-los diretamente com os resultados encontrados nas presentes estimações. Os 

estudos partem de unidades de análise diferentes, além de empregar uma metodologia e 

modelo econométrico diferentes. 

Com exceção de Matemática, as áreas do conhecimento são compostas por mais de 

uma disciplina e a prova do Enem não necessariamente reflete o conhecimento equilibrado 

dessas matérias. Isto é, dentro das áreas do conhecimento, algumas disciplinas podem ter 

maior peso na prova do Enem. No entanto, a variável de interesse é uma medida de quantas 

disciplinas e turmas são ministradas por professores sem formação específica – não atribui 

peso a disciplinas por horas lecionadas ou por quantidade de conteúdo presente na prova do 

Enem. Isso pode influenciar os resultados das regressões, pois pode haver um descompasso 

entre o conhecimento que está sendo captado pelo Enem e o efeito do professor que atua fora 

da sua área de formação, auferido pela variável de interesse.  

Os resultados da regressão para a área do conhecimento Linguagens, códigos e suas 

tecnologias indicam que não há uma relação estatisticamente significativa entre a proporção 

de docências sem formação específica e o desempenho das escolas no Enem (Tabela 5). A 

área de Linguagens é composta pelas matérias: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Artes 

e Educação Física. 

Do capítulo 1, os estudos que consideraram alguma disciplina da área de Linguagens 

em suas análises tiveram resultados divergentes: Metzler e Woessmann (2012) reportam que o 

conteúdo específico dos professores não tinha efeito sobre o desempenho dos alunos da 

educação primária em Leitura; já Fernandes (2013) encontra que o conteúdo específico dos 

professores tinha efeito sobre o desempenho dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental em 

Língua Portuguesa. Considerando formação do professor na disciplina, Silva Filho (2019) 

encontra que professores formados em Letras não agregaram mais proficiência a estudantes 

do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa. A explicação levantada por Metzler e 

Woessmann (2012), e reproduzida por Fernandes (2013), para o resultado não 

estatisticamente significativo e de baixa magnitude do efeito do professor, é a de que talvez o 

conhecimento em disciplinas de Linguagens dos alunos seja naturalmente mais desenvolvido 

e seu desempenho menos influenciado por professores.  
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Ademais, é possível que exista uma distribuição de peso desigual entre as disciplinas 

na prova do Enem. Supondo que a prova de Linguagens tenha mais questões referentes ao 

conteúdo de Língua Portuguesa, talvez a variável de interesse incorra em algum ruído. Pelos 

dados do Censo Escolar de 2013, apresentados na Figura 2 na seção anterior, é possível 

observar que mais de 80% dos professores de Língua Portuguesa tinha formação específica, 

enquanto que Artes tinha menos de 30% de professores com formação específica. Logo, se 

Língua Portuguesa tem maior peso na prova do Enem e a proporção de docências sem 

formação específica nessa disciplina é baixa, é possível que isso explique em parte o efeito 

não significativo, ao mesmo tempo em que a alta proporção de docências sem formação 

específica em Artes seja menos relevante para o conhecimento medido pelo Enem.  

 

Tabela 5 – Efeito da disparidade entre formação e área de atuação docente no rendimento 

escolar no Ensino Médio – 2013 e 2015 – Variável dependente: Média da escola na área de 

Linguagens 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Docências sem formação 

específica (%) - Linguagens 

-0,474*** -0,0467*** -0,0153 -0,0137 -0,0148 

(0,0159) (0,0146) (0,0117) (0,0117) (0,0117) 

EF Escola Não Sim Sim Sim Sim 

EF Ano Não Não Sim Sim Sim 

Controles Escola Não Não Não Sim Sim 

Controles Professor Não Não Não Não Sim 

N 24.217 24.217 24.217 24.217 24.217 

Teste F 887,44 10,18 2710,55 173,79 159,86 

Prob > F  0,0000 0,0014 0,0000 0,0000 0,0000 

R
2
 0,0473 0, 9471 0, 9667 0, 9669 0, 9670 

Fonte: Elaboração própria com dados do Censo Escolar e Enem por Escola 2013 e 2015 - Inep. 

 

A estimação do modelo para as notas na prova de Redação (Tabela 6) com todos os 

controles (coluna 5) mostra que o coeficiente da variável de interesse é estatisticamente 

significativo a 10% de significância, ainda que de baixa magnitude. Para Redação foi 

considerada a mesma variável de interesse que para a área de Linguagens, supondo uma 

relação entre conhecimentos na área de Linguagens e habilidade de escrever. O coeficiente 

estatisticamente significativo pode ser indicativo do proposto por Ingersoll (1999) de que o 

professor ser formado na área em que atua pode influenciar no interesse e pensamento crítico 

do aluno. Isto é, considerando que a redação é um texto argumentativo dissertativo, requer 

pensamento crítico, talvez mais preponderantemente que a prova de múltipla escolha. 
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Não obstante, a redação de um texto argumentativo dissertativo pode estar pautada 

em conhecimentos sobre outras áreas, como História, Filosofia ou Sociologia, que não foram 

consideradas na variável explicativa dessa estimação. Isto é, outras disciplinas podem ser 

mais relevantes para a redação que Artes, Língua Estrangeira e Educação Física, que estão 

inclusas na variável de interesse, mas não estão necessariamente associadas ao método de 

escrever. 

 

Tabela 6 – Efeito da disparidade entre formação e área de atuação docente no rendimento 

escolar no Ensino Médio – 2013 e 2015 – Variável dependente: Média da escola na área de 

Redação 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Docências sem formação 

específica (%) - Redação 
-0,680*** -0,107*** -0,0423 -0,0435* -0,0472* 

(0,0288) (0,0316) (0,0261) (0,0262) (0,0262) 

EF Escola Não Sim Sim Sim Sim 

EF Ano Não Não Sim Sim Sim 

Controles Escola Não Não Não Sim Sim 

Controles Professor Não Não Não Não Sim 

N 24.217 24.217 24.217 24.217 24.217 

Teste F 558,82 11,38 2282,62 144,86 133,94 

Prob > F  0,0000 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 

R
2
 0,0306 0, 9231 0, 9473 0, 9477 0, 9478 

Fonte: Elaboração própria com dados do Censo Escolar e Enem por Escola 2013 e 2015 - Inep. 

 

A Tabela 7 mostra os resultados da estimação para a área do conhecimento de 

Ciências Humanas, área com maior proporção de docências sem formação específica. Os 

resultados das estimações indicam que não há uma correlação estatisticamente significativa 

entre o desempenho dos alunos e a proporção de docências com formação inadequada. Bem 

como em Linguagens, essa área inclui quatro disciplinas diferentes: História, Geografia, 

Sociologia e Filosofia. Conforme visto na Figura 2, as proporções de docências sem formação 

específica nessa área são heterogêneas – em 2013, mais de 75% das docências de História 

tinham formação específica, enquanto que em Sociologia essa proporção era de 

aproximadamente 25% (INEP, 2014). Também para Ciências Humanas pode valer o 

argumento da assimetria entre o que a variável dependente e de interesse medem, caso as 

questões na prova não sejam igualmente distribuídas entre as disciplinas – por exemplo, mais 

questões referentes a História e Geografia e menos questões de Filosofia e Sociologia. 
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Esse resultado está em consonância com aquele encontrado por Goldhaber e Brewer 

(1996). No seu estudo os autores observaram que o professor ter formação na área de História 

não estava relacionado ao desempenho dos alunos do Ensino Médio
8
 em testes padronizados. 

 

Tabela 7 – Efeito da disparidade entre formação e área de atuação docente no rendimento 

escolar no Ensino Médio – 2013 e 2015 – Variável dependente: Média da escola na área de 

Ciências Humanas 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Docências sem formação 

específica (%) - C. Humanas 
-0,323*** -0,107*** -0,0212 -0,0134 -0,0168 

(0,0155) (0,0244) (0,0130) (0,0129) (0,0130) 

EF Escola Não Sim Sim Sim Sim 

EF Ano Não Não Sim Sim Sim 

Controles Escola Não Não Não Sim Sim 

Controles Professor Não Não Não Não Sim 

N 24.190 24.190 24.190 24.190 24.190 

Teste F 432,57 19,14 12859,19 885,44 815,01 

Prob > F  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

R
2
 0,0223 0, 8542 0, 9615 0, 9633 0, 9634 

Fonte: Elaboração própria com dados do Censo Escolar e Enem por Escola 2013 e 2015 - Inep. 

 

Já para Ciências
9
, Goldhaber e Brewer (1996) encontraram que o professor ter 

formação na área tinha impacto sobre o desempenho dos alunos em testes padronizados. No 

entanto, a regressão estimada para a área do conhecimento de Ciências da Natureza (Tabela 8) 

não apresentou coeficiente da proporção de docências sem formação específica 

estatisticamente significativo conforme a inserção das variáveis de controle (coluna 5). A área 

de Ciências da Natureza é composta pelas disciplinas: Biologia, Química e Física e apresenta 

a segunda maior proporção de docências sem formação específica. Como discutido na sub-

seção anterior, nesta área também se verifica notável heterogeneidade de proporções de 

docências sem formação específica, tomando como referência os dados de 2013. Em 2013, 

Biologia era a segunda disciplina com mais docências com formação na área (mais de 75%), 

enquanto que Física era a terceira disciplina com menos docências com formação na área 

(menos de 45%) (INEP, 2014). 

 

  

                                                           
8
 Goldhaber e Brewer (1996) analisam nota dos alunos da 10

th
 grade. 

9
 Os autores se referem à área de conhecimento “science” sem especificar que tipo de conteúdo é dado, então 

supõe-se que se refere a alguma disciplina relacionada a Ciências da Natureza. 
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Tabela 8 – Efeito da disparidade entre formação e área de atuação docente no rendimento 

escolar no Ensino Médio – 2013 e 2015 – Variável dependente: Média da escola na área de 

Ciências da Natureza 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Docências sem formação 

específica (%) - C. da Natureza 
-0,451*** -0,0153 -0,0128 -0,014 -0,0132 

(0,0133) (0,0107) (0,0103) (0,0103) (0,0103) 

EF Escola Não Sim Sim Sim Sim 

EF Ano Não Não Sim Sim Sim 

Controles Escola Não Não Não Sim Sim 

Controles Professor Não Não Não Não Sim 

N 24.168 24.168 24.168 24.168 24.168 

Teste F 1147,90 2,05 238,76 18,19 16,70 

Prob > F  0,0000 0,1520 0,0000 0,0000 0,0000 

R
2
 0,0583 0, 9675 0, 9691 0, 9693 0, 9693 

Fonte: Elaboração própria com dados do Censo Escolar e Enem por Escola 2013 e 2015 - Inep. 

 

O coeficiente estimado de proporções de docências sem formação específica para a 

área de Matemática (Tabela 9) não apresentou significância estatística. Além disso, é o 

coeficiente estimado, no modelo completo (coluna 5), com menor magnitude dentre todas as 

regressões estimadas. Esse resultado diverge das conclusões dos estudos empíricos 

apresentados no capítulo 1. Metzler e Woessmann (2012), Guimarães et al. (2013) e 

Fernandes (2013) encontraram que o conhecimento específico do professor tinha impacto 

positivo e significativo sobre o desempenho dos alunos na disciplina de Matemática. 

Enquanto que Goldhaber e Brewer (1996) e Silva Filho (2019) reportam que, para 

Matemática, o professor ter formação nesta disciplina estava positiva e significativamente 

associado ao desempenho dos alunos em testes padronizados. 

O coeficiente estimado não significativo e de baixa magnitude, exposto na Tabela 9, 

pode estar associado à maior dispersão de notas em Matemática, bem como à menor 

proporção de docências sem formação específica na área. É difícil interpretar esse resultado, 

pois é a disciplina que parece ter resultados mais homogêneos na literatura estudada quanto à 

relevância do efeito do conteúdo específico do professor e/ou formação específica sobre o 

desempenho dos alunos. Os estudos apontados acima consideram alunos de escola primária 

ou de Ensino Fundamental, uma possibilidade é de que no Ensino Médio, para a proficiência 

capturada pela prova do Enem, os alunos já tenham adquirido conhecimento suficiente, sendo 

mais independentes da habilidade do professor no terceiro ano.  
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Tabela 9 – Efeito da disparidade entre formação e área de atuação docente no rendimento 

escolar no Ensino Médio – 2013 e 2015 – Variável dependente: Média da escola na área de 

Matemática 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Docências sem formação 

específica (%) - Matemática 
-0,105*** 0,0579*** -0,0107 -0,0062 -0,0073 

(0,0174) (0,0195) (0,0117) (0,0116) (0,0116) 

EF Escola Não Sim Sim Sim Sim 

EF Ano Não Não Sim Sim Sim 

Controles Escola Não Não Não Sim Sim 

Controles Professor Não Não Não Não Sim 

N 23.605 23.605 23.605 23.605 23.605 

Teste F 36,60 8,86 8278,68 542,85 499,24 

Prob > F  0,0000 0,0029 0,0000 0,0000 0,0000 

R
2 

0,0020 0, 9149 0, 9703 0, 9706 0, 9707 

Fonte: Elaboração própria com dados do Censo Escolar e Enem por Escola 2013 e 2015 - Inep. 

 

Como discutido acima, os resultados encontrados mostram que apenas para Redação 

a proporção de docências sem formação específica tem impacto estatisticamente significativo 

sobre a nota das escolas no Enem. Além disso, de forma geral, as regressões apresentaram 

coeficientes negativos e de baixa magnitude para a variável de interesse. Isto indica que a 

formação do professor na área em que leciona não parece ter efeito relevante sobre a nota dos 

alunos no Enem nas áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e 

Matemática, todavia esse resultado pode ter sofrido a influência dos vieses discutidos a seguir.  

Uma consideração sobre vieses que o modelo pode incorrer, levantada na 

metodologia, é que o coeficiente está sujeito a ser subestimado, caso um grande número de 

professores que lecionam fora da sua área de formação o faça a tempo suficiente que a sua 

habilidade para ensinar, via conhecimento específico, seja indistinguível de um professor 

formado na área. Por outro lado, o coeficiente também está sujeito a sobrestimação, fruto do 

viés de seleção da participação no Enem, que acaba filtrando as escolas em que os alunos têm 

maior acesso e interesse pela educação formal para entrar no Ensino Superior. Ao mesmo 

tempo, uma limitação da amostra é ser composta majoritariamente por escolas com nível 

socioeconômico de médio a muito alto. Sendo o nível socioeconômico fortemente relacionado 

ao desempenho dos alunos (WALTENBERG, 2006), é possível que efeitos maiores da 

qualificação do professor fossem vistos em escolas com nível socioeconômico mais baixo, 

que compõem a menor parte da amostra.  
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Ademais, os resultados pouco significativos podem, em parte, ser explicados pela 

pequena variação da proporção de docências sem formação específica entre os anos de 2013 e 

2015 (Tabela 4) – o pequeno intervalo de tempo e a presença de apenas dois anos na 

estimação contribui para isso. O modelo de efeitos fixos regride a diferença entre os anos da 

variável explicativa contra aquela da variável explicada, sendo assim, a pequena variação da 

variável de interesse reduz, potencialmente, seu poder explicativo sobre a diferença dos 

resultados da escola no Enem para o mesmo período.  

Outra consideração importante a ser feita é que as regressões estimadas 

desconsideram o conhecimento acumulado dos alunos e o impacto do professor na trajetória 

da educação. Goldhaber e Brewer (1996), Fernandes (2013) e Guimarães et al. (2013) usam o 

modelo de valor adicionado ou alguma medida de desempenho do aluno em anos anteriores 

para isolar o efeito do professor no aprendizado do aluno no período em questão. O modelo 

usado neste trabalho não controla para o conhecimento adquirido em anos anteriores. Tendo 

em vista que a produção de conhecimento é um processo cumulativo, é difícil isolar o impacto 

de um insumo da educação em um período do tempo (SILVA FILHO, 2019; HANUSHEK; 

RIKVIN, 2006) e, no caso do efeito do professor, espera-se que a incidência de professores 

sem formação adequada ao longo de vários anos de educação tenha um efeito maior sobre o 

aprendizado dos alunos (BELFIELD, 2000). 

Professores que não têm formação específica na disciplina que lecionam 

provavelmente são mais dependentes de livros didáticos. Ao mesmo tempo, o conhecimento 

capturado por testes padronizados possivelmente é aquele expresso nos livros didáticos 

(INGERSOLL, 1999).  Logo, a nota do Enem pode ser uma medida de conhecimento 

mecanizado das disciplinas e pode não refletir o impacto do professor na aquisição de 

conhecimento de longo prazo ou no pensamento crítico e interesse dos alunos pelo saber. 

Além disso, há de se considerar que o acesso a materiais didáticos de qualidade também está 

relacionado ao nível socioeconômico da escola – escolas de mais alto nível socioeconômico 

podem ter maior disponibilidade de bons materiais didáticos (e, no caso do Enem, materiais 

didáticos voltados exclusivamente para essa prova). Sendo assim, nessas escolas, mesmo que 

o professor que não tenha formação específica é possível que seu efeito negativo sobre o 

desempenho dos alunos na prova seja mitigado e menor que o efeito do professor sem 

formação específica sobre alunos de escolas com nível socioeconômico mais baixo e, 

portanto, não captado pela regressão estimada. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Ao longo da revisão bibliográfica foi explorado o papel do professor da Educação 

Básica enquanto insumo na produção de desempenho acadêmico e pôde-se concluir que o 

professor é considerado um elemento importante para a qualidade da educação. Todavia, é 

difícil observar todas as componentes da habilidade do professor e estimar o seu efeito isolado 

(COSTA, 2018). Embora não exista uma definição categórica do que configura um bom 

professor, alguns atributos podem ser eleitos como um padrão mínimo de características 

desejáveis, sendo a formação docente na disciplina em que leciona um deles (INGERSOLL, 

2002). 

O desequilíbrio no mercado de trabalho de professores pode ser apontado como a 

origem da escassez quantitativa e qualitativa de professores. A baixa atratividade da carreira, 

atribuída principalmente aos baixos salários e às condições de trabalho, tem como uma de 

suas consequências a alocação de professores dentro das escolas para lecionar disciplinas fora 

da sua formação inicial. Especialmente em áreas em que carreiras alternativas têm salários 

relativos mais altos (BRITTO; SATO; WALTENBERG, 2015). No Brasil, em 2015, 

aproximadamente 31% das docências da Educação Básica atuavam sem formação específica e 

96% dos alunos tiveram pelo menos uma disciplina lecionada por professor sem formação na 

área (COSTA, 2018).  

A definição de formação na área em que atua como medida de qualidade docente está 

pautada no Plano Nacional da Educação que tem como uma de suas metas que os professores 

da Educação Básica sejam formados em licenciatura na disciplina que lecionam (INEP, 

2014). Isso porque se espera que o conhecimento específico forneça ao professor mais 

instrumentos para transmitir o conteúdo, bem como engajar os alunos (INGERSOLL, 1999), 

especialmente em se tratando do Ensino Médio, onde a carga de conteúdo é maior em 

comparação com outras fases do ensino. Logo, a alta incidência de alunos da Educação Básica 

lecionados por professores que atuam fora da sua área de formação pode ter consequências 

negativas sobre a qualidade da educação no país.  

Este trabalho estimou um modelo de efeitos fixos para observar o efeito da proporção 

de docências sem formação específica sobre a média das escolas no Enem em 2013 e 2015 e, 

a partir do estudo da literatura, foi possível interpretar esses resultados. O coeficiente da 

variável de interesse apresentou sinal negativo para todas as áreas do conhecimento com 

modelo completo, em conformidade com os estudos teóricos e empíricos presentes na revisão 
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bibliográfica, mas de baixa magnitude e pouca significância. Apenas para Redação o 

coeficiente estimado da variável de interesse foi estatisticamente significativo. 

Os coeficientes baixos e pouco significativos podem estar relacionados às limitações e 

vieses da amostra – mais de 80% da amostra são escolas cujo nível socioeconômico é de 

médio a muito alto e apenas 3% são escolas rurais. Sendo assim, é possível que o efeito do 

professor sem formação específica seja mais relevante sobre o grupo sub-representado na 

amostra e, portanto, não captado na estimação.  

Este trabalho usou o desempenho dos alunos do terceiro ano no Enem como variável 

dependente, considerando como um dos objetivos da educação maximizar o conhecimento 

agregado dos alunos e não observou um efeito significativo do professor que atua fora da sua 

área de formação. Não obstante, o impacto do professor sem formação específica também 

pode se manifestar negativamente em outros resultados escolares igualmente importantes, 

como taxa de abandono escolar e distorção idade-série (COSTA; BRITTO; WALTEBERG, 

2020).  

Nesse sentido, a estimação da função de produção de educação, considerando diversos 

escopos de análise, pode cumprir um papel importante no desenho de políticas públicas que 

visam a melhoria da qualidade do ensino no país, para entender a relação entre diferentes 

insumos e diferentes resultados objetivados pela educação. Pesquisas defendem que a melhor 

forma de aumentar o desempenho dos alunos, principalmente de escolas públicas, é elevar o 

nível socioeconômico (CARMO et al., 2015). Consoante com a literatura, este trabalho 

verificou que, na amostra estudada, a adequação entre formação e atuação do professor não é 

a mais significativa das variáveis para o desempenho dos alunos, porém, é uma variável que 

apresentou efeito positivo e significativo em algumas pesquisas e que pode ser mais relevante 

em disciplinas específicas. Além disso, pode ter maior efeito sobre componentes do 

aprendizado menos capturadas por testes padronizados, como pensamento crítico, que se 

observa no resultado significativo da estimação do desempenho das escolas em Redação. 

Assim, pode ser uma via de atuação menos custosa para o Estado, contando com o esforço 

intensivo das escolas e das redes de ensino (CARMO et al., 2015). A investigação a respeito 

dos efeitos do professor que atuam fora da sua área de formação sobre a qualidade da 

educação dá margem para estudos futuros, considerando diversos resultados escolares e em 

diferentes amostras. 
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